ŽALVARIS BENDROVIŲ GRUPĖS

TVARUMO POLITIKA
TVARAUS VERSLO ĮSIPAREIGOJIMAS
Atsižvelgiant į bendrovės tvaraus vystymosi poreikį, taip pat į verslo suinteresuotųjų šalių
aplinkosauginius, socialinius ir ekonominius lūkesčius, ŽALVARIS priima bendrovės Tvarumo politiką, pagrįstą atvirumo, skaidrumo ir atskaitingumo principais. Tvarumo politika
įpareigoja vystyti tvarų verslą, pripažįstant, kad tvarumas yra vienas iš pagrindinių šiuolaikinio verslo konkurencinių pranašumų, taip pat ilgalaikių partnerysčių su darbuotojais,
klientais, partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis pagrindas.

VIZIJA
ŽALVARIS strategiškai integruoja aplinkosauginio, socialinio ir ekonominio poveikio kriterijus į savo veiklą ir įsipareigoja sistemingai mažinti neišvengiamus neigiamus veikos padarinius, ieškant sprendimų, investicijų ir ilgalaikių partnerių šiems tikslams pasiekti.
ŽALVARIS prisiima atsakomybę už savo daromą poveikį darbuotojams, aplinkai, vietos
bendruomenėms, taip pat verslo partneriams, klientams, tiekėjams ir kitoms suinteresuotoms šalims, su kuriomis dirba.
ŽALVARIS skatina atsakingo verslo lyderystę savo tiekimo ir vertės grandinėse, siekiant
suderinti ilgalaikį bendrovės finansinį pelningumą su aplinkosaugine, socialine ir ekonomine
suinteresuotųjų šalių gerove.

TVARIOS VEIKLOS TIKSLAI
ŽALVARIO Tvarumo politika grindžiama atvirumo, skaidrumo ir atskaitingumo principais.
Ilgalaikis Tvarumo politikos tikslas – sudaryti sąlygas visų lygių bendrovės darbuotojams ir
kitoms suinteresuotoms šalims veikti pagal bendrovės pasirinktas tvarumo kryptis, nuostatas ir etikos normas.
Bendrovėje tvaraus verslo modelis remiasi tvaraus verslo vystymosi tikslų ir uždavinių įgyvendinimu, paremtų teisinės atitikties ir tarptautinių tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo
modeliu. ŽALVARIS įgyvendina penkis tvaraus verslo vystymosi tikslus, kurie tiesiogiai siejasi su svarbiausiais bendrovės prioritetais: darbuotojų sveikata, lyčių lygybė, atsinaujinanti
energija, atsakingas vartojimas ir gamyba, klimato kaita.

TVARUMO ATITIKTIS
Tvarumo politika nustato ŽALVARIO bendrovių grupės tvarumo tikslus ir uždavinius, remiantis Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principais, Jungtinių Tautų Tvaraus vystymosi
tikslais, kartu atsižvelgiant į gerąją tarptautinę tvaraus verslo praktiką, sukuriant teisinį pagrindą tvaraus verslo modelio vystymui bendrovėje.
ŽALVARIO Tvarumo politika yra neatsiejama nuo bendrovės Etikos ir elgesio kodekso bei
kitų vidinių dokumentų – Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politikos, Lygių galimybių politikos, Antikorupcijos politikos bei asmens duomenų tvarkymo
taisyklių.

APIMTIS
Tvarumo politika yra integruojama į bendrovės verslo valdymo, sprendimų priėmimo ir plėtros planavimo procesus ir yra taikoma visiems bendrovės darbuotojams bei suinteresuotosioms šalims.

SKAIDRUMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS
Remiantis Tvarumo politika, vystant tvaraus verslo modelį, ŽALVARIS siekia veikti atvirai, vadovaujantis Elgesio kodekse išdėstytu vertybiniu požiūriu ir etiškos veiklos principais
bei įsipareigojimais. Taip pat efektyviai bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis, viešai
atsiskaityti apie pažangą įgyvendinant ilgalaikius tvarumo tikslus ir uždavinius, teikiant pažangos ataskaitas Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo interneto svetainėje ir kitais komunikacijos kanalais.
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