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Staples vil hjælpe organisationer og konsumenter, med at få mere ud af deres hverdag, på samme tid som det
sker med minimal miljøpåvirkning og med en positiv påvirkning på det globale samfund. Som en global
virksomhed er vi forpligtet til at nå vores langsigtede vision om at tilbyde flere holdbare og kundeorienterede
miljøløsninger og tjenester, minimere affald og maksimere energi effektivitet og anvendelse af vedvarende
energi. Vi forstår at en implementering af denne vision er et konstant løbende arbejde samt varierende
afhængig af lokale muligheder som findes indenfor virksomheden. Vi skal nå vores vision gennem samarbejde,
integritet og gennemsigtighed.

Tilbyde flere bærbare løsninger
Staples søger hele tiden efter produkter som møder kundernes behov for kvalitet, funktion og værdiskabelse
med minimal miljø – og sociale konsekvenser. Dette opnår vi ved at:


Sikre at vi igennem bedst tilgængelig videnskab, forstår vores produktkategoriers miljømæssige og
sociale nøglefaktorer.



Sammen med vores leverandører at støtte dem i at designe, købe ind, fremstille og leverer produkter og
forpakninger som lever op til lovmæssige krav og har en reduceret påvirkning på miljøet og
sammenholdet.



Øge vores produktsortiment med funktionaliteter som minimerer både miljøpåvirkning og den negative
påvirkning på menneskers helbred.



Fortsætte at implementere og gennemføre politikker og programmer som støtter leverandøres mål
relateret til deres miljømæssige og sociale resultater.

Tilbyde kundeorinterede miljøløsninger
Staples vil hjælpe vores kunder med at ansvarsfuldt genanvende de produkter vi sælger og som de ikke selv
kan genanvende ved at tilbyde tjenester som kan gøre dem miljøvenligere. Dette opnår vi ved at:


Tilbyde genanvendelsestjenester til vores kunder som hjælper dem at agere miljøvenligere samt skabe
partnerskab med genanvendelsesleverandører, som er tredjeparts certificerede eller reviderede til
ansvarsfuld håndtering af materialet.



Tilbyde andre tjenester som hjælper vores kunder at drive deres organisationer og hjemmekontorer
mere holdbart.

Eliminere avfald
Staples vil minimere affald som opstår i vores virksomhed. Dette opnår vi ved at:


Mindske affaldsmængder som genereres i vores butikker, distributions- og leveranceprocesser.



Øge andelen af typer af materiale som sorteres til genbrug og genanvendelse.



Håndtere alt affaldsmateriale, inklusiv farligt affald på en ansvarsfuld måde
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Maksimere energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi
Målet for Staples energi-program er at reducere energiforbruget og øge andelen af vedvarende energi for at
reducere vores påvirkning af koldioxid. Vi opnår dette ved:



At søge nye og innovative måder at reducere vores energiforbrug på og øge andelen af vedvarende
energi i vores energiportefølje (bygninger og bilparker).



Øge andelen af bygninger som lever op til ”grønne” bygningsstandarder eller er
energieffektivitetscertificeret.



Reducere andelen af drivhusgasser som opstår fra vores virksomhed.

For at opnå Staples engagement inden for vores vision og målsætninger kræves
samarbejde, integritet og gennemsigtighed.
Dette skal vi opnå ved at:


Sikre at vi lever op til relevant miljølovgivning og andre krav som støtter forebyggende foreningsarbejde
for at passe på vores miljø og vores medarbejderes helbred.



Involvere vores interessenter – kunder, medarbejdere, leverandører, ejere, NGO’s og andre – ved at
informere om hvordan arbejdet går med implementering og udvikling af vores politikker og programmer.
Vi forventer os at vores medarbejdere gennemfører deres arbejdsopgaver med miljøet i tankerne og vi
skal aktivt uddanne dem i vores bæredygtighedsprogram og deres. Vi kommer løbende at arbejde med
at drive miljøforbedringer i vores produkt- og tjenesteudbud gennem vores indkøbsprocesser. Vi vil
engagere interessenter og samarbejdspartnere i opgaven om at skabe fokus på de udfordringer vi har
inden for bæredygtighed inden for vores branche. Vi kommer til at samarbejde og indsamle synspunkter
fra vores kunder for at opfylde deres behov for bæredygtige produkter og tjenester.



For at implementere vores bæredygtighedsstrategi fuldt ud og fortsat mindske vores negative påvirkning
på miljøet kommer vi til at sætte mål. Målene er afhængig af miljøpåvirkning og kan være på global,
national og/eller lokalt niveau. Vi kommer til at måle og overvåge vores udvikling mod disse mål samt
transparent rapportere om dette.



Som en del af vores forpligtelser for løbende forbedringer, kommer vi til at følge vores policy og mål på
et regelbundet basis for at sikre at målene og deres program er i tråd med trender i vores virksomhed
og branche.
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