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Koncernövergripande hållbarhetspolicy

1. Inledning och syfte
BillerudKorsnäs mission/vision är att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid.
Företaget har en ledande position som en innovativ och hållbar aktör inom den globala pappers- och
förpackningslösningsbranschen med verksamhet och närvaro i hela världen.
Den position BillerudKorsnäs har innebär stora möjligheter, men även stort ansvar. Som en ledande
aktör i branschen kan och ska BillerudKorsnäs använda sitt inflytande för att bidra till en mer hållbar
värld.
Den koncernövergripande hållbarhetspolicyn (”policyn”) fastställer de övergripande ambitionerna
gällande de tre grundpelarna för hållbarhet: miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
Hållbarhet ska vara fullt integrerat i BillerudKorsnäs verksamhet, och därför har vi ett antal
koncernpolicyer som täcker hållbarhet med denna policy som en paraplypolicy. Dessa är
koncernövergripande policyer för ansvarsfullt företagande “Responsible Business”, verksamhet och
kvalitet, finans, samt medarbetarpolicyn.
Policyn kompletteras av underliggande direktiv som innehåller mer detaljerade regler för
BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete.

2. Omfattning och tillämpning
Denna policy gäller för BillerudKorsnäs och dess dotterbolag (”BillerudKorsnäs” eller ”koncernen”)
och omfattar BillerudKorsnäs globala affärsaktiviteter och verksamhet. Policyn gäller för alla personer
som arbetar på BillerudKorsnäs eller för BillerudKorsnäs, däribland styrelseledamöter, medarbetare,
praktikanter och konsulter (”representanter”).
Policyns ägare är ansvarig för kommunikation och implementering av policyn. Alla representanter för
BillerudKorsnäs är dock individuellt ansvariga för att läsa, förstå och efterleva policyn.

3. BillerudKorsnäs hållbarhetsambitioner
Hållbarhet är en grundläggande pelare i BillerudKorsnäs koncernstrategi och ska integreras och
kontinuerligt förbättras. Hållbarhet är integrerat i BillerudKorsnäs Way of Working och ska därför vara
en komponent i allt strategiskt beslutsfattande.
Utgångspunkten för BillerudKorsnäs syn på hållbarhet är en förståelse för att allting har en potential
för förbättring. BillerudKorsnäs ska syfta till att vara en ansvarsfull och lönsam aktör i ett långsiktigt
hållbart samhälle. Koncernen ska arbeta varje dag för att utveckla hållbarhetsarbetet med betoning
på tre områden:
1. Hur koncernen skapar ökat kundvärde
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2. Hur koncernen bidrar till ett hållbart och biobaserat samhälle
3. Hur koncernen tar ansvar i alla delar av värdekedjan
Divisionerna och koncernfunktionerna ska arbeta kontinuerligt och aktivt för att förbättra sitt
hållbarhetsarbete. Möjligheterna att utöva inflytande rör sig både bakåt och framåt genom
värdekedjan.
Att ta ansvar i varje steg, från att välja råmaterial till återvinning samt när det gäller att utveckla
affärslösningar och innovationer, ska därför vara en grundbult för BillerudKorsnäs. Koncernen ska
säkerställa välbefinnandet för både medarbetarna och planeten. Målet är att material och
förpackningar ska vara så effektiva och resursekonomiska som möjligt. För att säkerställa att dessa
ambitioner uppfylls ska specifika hållbarhetsmål sättas upp och regelbundet följas upp. Målen ska
revideras varje år.
BillerudKorsnäs delar FN:s syn att inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt är nödvändig för
välstånd och att företagen ska bidra till positiv förändring. BillerudKorsnäs ska bidra till de globala
målen, med fokus på dem som har störst påverkan, såväl positiv som negativ, dvs. mål 8: anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 12:
hållbar konsumtion och produktion, mål 13: bekämpa klimatförändringarna, mål 14: hav och marina
resurser samt mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Målen ska integreras i hållbarhetsstrategin
och följas upp.
3.1 Miljöaspekter
BillerudKorsnäs ska sträva efter att minimera sin negativa påverkan på planeten. Att följa
miljölagstiftning och miljöregler är grundläggande. BillerudKorsnäs ska agera ansvarsfullt och vara
en förebild i branschen när det gäller miljöhänsyn. BillerudKorsnäs ska förlita sig på förnybara,
klimatsmarta råvaror för sin produktion. Våra produktionsanläggningar är energiintensiva och
transporterna tunga. Att bidra till att uppnå Parisavtalet om klimatet är avgörande för världen och för
BillerudKorsnäs. Lämpliga åtgärder för att minska BillerudKorsnäs klimatnärvaro ska vidtas i hela
värdekedjan. BillerudKorsnäs ska också bidra till en hållbar framtid genom att erbjuda marknaden
smarta material och lösningar, och sträva efter en fossilfri produktion och material.
3.2 Sociala aspekter
BillerudKorsnäs åtar sig att respektera och främja internationella mänskliga rättigheter i våra
relationer med våra medarbetare, leverantörer och andra affärspartner. Arbetet för mänskliga
rättigheter vägleds av internationella människorättsprinciper. BillerudKorsnäs stöder FN:s
vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och erkänner att stater har en skyldighet
att skydda de mänskliga rättigheterna medan företag har ett ansvar att respektera de mänskliga
rättigheterna. Principerna ska användas som en grund för arbetet om mänskliga rättigheter och bidra
till en positiv effekt på de lokala samhällen där BillerudKorsnäs har produktion. BillerudKorsnäs ska
tillämpa ett strukturerat sätt att identifiera och interagera med intressenter som har en påverkan på
och/eller påverkas av koncernens verksamhet. En transparent och lyhörd dialog gör det möjligt för
oss att förstå deras förväntningar och behov för att säkerställa att BillerudKorsnäs utvecklas i önskad
riktning.
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3.3 Ekonomiska aspekter
BillerudKorsnäs ska bidra till hållbar ekonomisk tillväxt med hållbara innovationer som ett strategiskt
verktyg för utveckling. Ökat kundvärde är en bidragande faktor till ekonomisk stabilitet för
BillerudKorsnäs och kunderna. Ekonomiska och finansiella aktiviteter ska vara ansvarsfulla för att
säkerställa att koncernens finansiella mål uppfylls och ska efterleva lagar och regler.
På BillerudKorsnäs ska sponsring fokuseras på hållbarhetsinitiativ som inriktar sig på samhälle och
miljö, främjar mångfald och helst fokuserar på barn och unga, eller är kopplade till utvecklingsfrågor
och -områden där koncernens produkter (befintliga eller framtida) kan få en positiv påverkan.
Sponsring kan vara lokal, där vi har produktionsanläggningar, eller koncernomfattande. All sponsring
ska syfta till att främja vår mission som en utmanare av konventionella förpackningar för en hållbar
framtid.
3.4 Internationella riktlinjer
BillerudKorsnäs ska arbeta aktivt för att efterleva internationella riktlinjer gällande miljö, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, korruption och, affärsetik osv. BillerudKorsnäs ska följa dessa internationella
principer och riktlinjer, som ett minimum:








FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter
De tio principerna i FN:s Global Compact
o FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
o ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet
o Riodeklarationen om miljö och utveckling
o Förenta nationernas konvention mot korruption
OECD:s riktlinjer för multinationella företag
OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i
internationella affärsförbindelser
FN:s globala mål
Vetenskapligt baserade klimatmål

3.5 Hållbarhetsrapportering
BillerudKorsnäs ska rapportera hållbarhet i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk.
Framsteg ska dokumenteras och göras offentligt tillgängliga på www.billerudkorsnas.com och i årsoch hållbarhetsredovisningen på ett transparent sätt. Hållbarhetsmålen och KPI:erna för hållbarhet
ska fastställas och följas upp. BillerudKorsnäs ska också rapportera till stora internationella
rapporteringsprogram för att uppvisa transparens och avancerat engagemang, anta bästa praxis och
följa upp framsteg.

4. Överträdelser och rapportering
BillerudKorsnäs representanter uppmuntras att rapportera överträdelser (även misstänka
överträdelser) av policyn. Anonym rapportering kan ske genom Speak-Up, BillerudKorsnäs
konfidentiella rapporteringssystem. Medverkan till en överträdelse av denna policy eller gällande lag
kan leda till disciplinära och/eller rättsliga åtgärder. Om du har några frågor eller återkoppling
gällande denna policy kan du kontakta policyägaren eller koncernens Corporate Compliance
Manager.
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