Pressmeddelande

Lyreco tänker på framtiden
Genom sin nya, gröna hemsida sätter Lyreco fokus på hållbar utveckling
Lyreco, en ledande europeisk distributör av kontorsmaterial, har sedan 20 år tillbaka satsat på
kvalitativt och miljövänligt företagande.
Lyreco Sverige AB, dotterbolag inom Lyrecokoncernen, har till fullo anammat de gröna initiativen och
visar på sin hemsida hur företagande och hållbarhet kan gå hand i hand.

Den 4 juni 2012: Lyreco har under de senaste två årtiondena gjort kraftfulla insatser för ett miljövänligt
företagande, både vad gäller produkter och arbetsprocess. Deras ihärdiga strävan mot hållbarhet omfattar
samtliga delar av organisationen; från en energibesparande infrastruktur till noggrann avfallshantering.
Några exempel på framgångsrika initativ:
Strömförbrukningen dokumenteras och kontrolleras årligen, i syfte att reduceras maximalt. Under
2011 sänktes elförbrukningen med 14% jämfört med året innan.
Produktsortimentet breddas kontinuerligt med nya, miljövänliga produkter. 2011 stod dessa för 29 %
av den totala årsförsäljningen.
Förpackningarna är storleksanpassade och tillverkade av återvunnen kartong. Hälften av leveranserna
sker utan emballage, i syfte att undvika onödigt avfall.
Leveransrutterna planeras noggrant för att minimera antalet körda kilometer och därmed minska
utsläpp. Chaufförer utbildas kontinuerligt i miljövänlig körning.
Säljarnas distrikt och deras kundbesök optimeras i syfte att effektivisera och minska
bränsleförbrukningen. Säljare utbildas kontinuerligt i miljövänlig körning.
Sophanteringen är en integrerad del i miljöledningssystemet och följer ett specifikt avfallsprogram,
som bland annat innebär noggrann källsortering innan avfall förs vidare till avfallshanteringen. 2011
sändes 89% av avfallet till återvinning.
Redan år 2004 skrev Lyreco på FN :s Global Compact, som innebär uppfyllda kriterier och ett kontinuerligt
engagemang för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruptionsbekämpning och miljöbevaring. Men Lyreco
tar även steget vidare, och vill uppmuntra kunder, leverantörer och anställda till fortsatt effektivt och
hälsosamt samarbete, där alla värnar om miljön och känner delaktighet och ansvar för processen.
”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att göra hållbara affärer till det enda sättet att göra affärer”, säger
Henrik Brandt, VD hos Lyreco Skandinavien. ”Genom Lyrecos synliga agerande, vill vi uppmuntra våra
kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter att ta detta ansvar tillsammans med oss.”

Brinnande engagemang för hållbar utveckling
Lyreco har tagit helhetsgrepp om hållbar utveckling och arbetar aktivt med att hela organisationen ska ha
ett samlat fokus på socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar.
Kvalitet i centrum
Lyrecos ISO 9001‐ och ISO 14001 certifierade ledningssystem hjälper företaget att tillmötesgå och
tillfredställa kunder samt reducera negativ miljöpåverkan.
Fokus på medmänniskor
Lyreco har upprättat ’’Lyreco Code of Ethics’’ samt ’’Lyreco Supplier Code of Ethics’’, vilka tillsammans
omfattar både medarbetare och leverantörer och lägger grunden till relationer som baseras på rättvisa,
tillit och respekt samt motverkar korruption och oetisk handel.
Barnens välbefinnande
Lyreco främjar tillgång till utbildning för barn över hela världen genom programmet LFE: Lyreco for
Education. Sedan 2008 har LFE hjälpt mer än 15 000 barn i Bangladesh, Vietnam, Brasilien och Togo,
genom PR‐evenemang, interna tillställningar och donationer.
För att redogöra för sitt gröna engagemang har Lyreco lanserat en ny hemsida med fokus på hållbarhet,
där de beskriver sina initiativ och handlingar: http://eco.lyreco.se

Om Lyreco Sverige AB:
Lyreco Sverige AB är ett dotterbolag inom den globalt omspännande Lyrecokoncernen. Med verksamhet i
27 länder på fem kontinenter och med fler än 10 000 anställda rankas Lyreco bland de främsta
leverantörerna av kontorsprodukter. I samtliga länder är Lyreco kvalitets‐ och miljöcertifierade enligt ISO
9001 och ISO 14001. 2012 vann Lyreco European Office Product Awards i CSR (Corporate Social
Responsibility) kategorin.
Lyreco Sverige AB är en del av Lyreco Skandinavien, som även finns representerat i Norge och Danmark.
Lyrecos skandinaviska huvudkontor ligger i Roskilde, Danmark.
För mer information, besök: www.lyreco.se och eco.lyreco.se
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