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1. Introduction

1. Въведение

This Medicover Environmental Policy (this
“Policy”) applies throughout the Medicover
group (Medicover AB (publ) and its subsidiaries) (“Medicover” or “Medicover company”).

Тази Политика на Медикавър за опазване
на околната среда (тази "Политика") се
прилага в цялата група Медикавър
(Медикавър AB (публ) и нейните дъщерни
дружества) ("Медикавър" или "дружество
Медикавър").

2. Purpose of this Policy

2. Цел на тази Политика

3. Who is covered by this Policy?

3. За кого е задължителна тази
Политика?

The purpose of this Policy is to ensure that
Medicover strives to continually improve its
environmental performance in all its operations
and facilities. The environmental work includes
(but is not limited to) activities and processes
to limit and reduce greenhouse gas emissions,
minimise the use of harmful substances and
hazardous waste, limit and reduce consumption of finite resources, promote an increased
rate of recycling, monitor relevant environmental issues and create value by incorporating
environmental considerations into the company’s business activities.

This Policy applies to every Medicover company and its employees (as defined below).

4. Definitions

When used in this Policy, the term “employee” includes every person who works for or
provides services to any Medicover company,
under an employment contract or as contracted by Medicover on a self-employed basis or
similar. The term “employee” also includes
every member of the board of directors, management board, supervisory board and other
corporate bodies of a Medicover company.

Целта на тази Политика е да гарантира, че
Медикавър полага всички усилия за
непрестанно
подобряване
на
представянето си по отношение на
околната среда във всичките си дейности и
места за тяхното осъществяване. Работата
във връзка с околната среда трябва да
включва (но да не се ограничава с)
дейности и процеси, които да ограничат и
намалят емисиите на парникови газове, да
минимизират
употребата
на
вредни
субстанции и опасни отпадъци, да
ограничат и намалят използването на
изчерпаеми
ресурси,
да
насърчават
повишаването на рециклирането, както и да
наблюдават други релевантни въпроси,
свързани с околната среда и да създават
стойност,
въвеждайки
екологични
съображения в дейността на дружеството.

Тази Политика се прилага за всяко
дружество
Медикавър
и
неговите
служители (съгласно определението подолу).

4. Определения

Когато се използва в тази Политика,
терминът "служител" включва всяко лице,
което работи за или предоставя услуги на
което и е да дружество Медикавър,
независимо дали на основание трудов
договор, като самостоятелно заето лице
или по друг подобен начин. Терминът
„служител“ включва още всеки от
членовете на Съвета на директорите,
Управителния съвет, Надзорния съвет и
друго корпоративни органи на дружество
Медикавър.
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5. Commitments

All Medicover employees and business units
shall:
• conduct all activities in compliance
with relevant environmental legislation
and regulations in the countries in
which Medicover operates

5. Ангажименти

Всички служители и бизнес звена на
Медикавър трябва да:
• извършват всички дейности в
съответствие
със
законодателството
за
околната
страна и нормативните актове в
страните, в които Медикавър
оперира

•

consider opportunities and risks from
an environmental perspective when
making business decisions

•

•

always consider and strive to reduce
environmental impact when doing
business, purchasing, sales, and
travelling

•

•

reduce Medicover´s climate impact
such as pollution, emissions and
waste, and continually improve waste
management

•

•

consider green energy and/or renewable energy

•

взимат предвид зелената енергия
и/или възобновяемата енергия

•

consider implementing relevant ISO
management systems and/or ESMA
certification

•

взимат предвид прилагането на
съответните системи за управление
на ISO и/или сертифицирането по
ESMA

6. Implementation

Managers at all levels are responsible for implementing this Policy and ensure compliance.
Note that local policies may exist and when the
policies are in conflict the more stringent
measure prevails. This Policy should be read
in conjunction with Medicover Code of Conduct and Medicover Supplier Code of Conduct.

обмислят
възможностите
и
рисковете от гледна точка на
околната среда при вземането на
бизнес решения
обмислят винаги и да се стремят
винаги да намаляват въздействието
върху околната среда, когато
правят бизнес, купуват, продават и
пътуват
намаляват
въздействието
на
Медикавър върху климата, като
замърсяване, емисии и отпадъци, и
непрекъснато
да
подобряват
управлението на отпадъците

6. Изпълнение

Мениджърите на всички нива отговарят за
изпълнението
на
тази
Политика
и
гарантират нейното спазване. Имайки
предвид, че могат да съществуват местни
политики, в случай на конфликт на
политиките, се прилагат по-строгите мерки.
Тази Политика трябва да се тълкува във
връзка с Кодекса за поведение на
Медикавър и Кодекс за поведение на
доставчиците на Медикавър.
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