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Giriş
İşbu Medicover Çevre Politikası (işbu “Politika”) Medicover grubu (Medicover AB (publ) ve
iştirakleri) (“Medicover” veya “Medicover şirketi”) bünyesinde geçerlidir.
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Bu Politikanın Amacı
İşbu Politikanın amacı Medicover’in tüm faaliyetlerinde ve tesislerinde çevre performansını
iyileştirmeye devam etmesini sağlamaktır. Bu çevre çalışmaları, sera gazı salınımını sınırlandırmak
ve azaltmak, zararlı maddelerin ve tehlikeli atıkların kullanımını en aza indirmek, sınırlı kaynakların
tüketimini sınırlandırmak ve azaltmak, geri dönüşüm oranının artmasını teşvik etmek, çevreyle ilgili
meseleleri izleyip takip etmek ve şirketin ticari faaliyetlerine çevresel hassasiyetleri dahil etmek
suretiyle değer yaratmak amacıyla yürütülen (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) çeşitli faaliyet ve
süreçleri içermektedir.
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Bu Politika kimleri kapsıyor?
İşbu Politika her bir Medicover şirketi ve onların çalışanları (aşağıda tanımlandığı üzere) açısından
geçerlidir.
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Tanımlar
İşbu Politikada kullanıldığı haliyle, “çalışan” terimi, herhangi bir Medicover şirketine bir iş
sözleşmesi kapsamında veya Medicover tarafından serbest meslek veya benzeri biçimde yüklenici
kılınarak çalışan veya hizmet sunan herkesi kapsamaktadır. “Çalışan” terimi ayrıca bir Medicover
şirketinin yönetim kurulu, idare heyeti, denetim kurulu ve diğer kurumsal organlarının her bir üyesini
de kapsamaktadır.
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Taahhütler
Tüm Medicover çalışanları ve faaliyet birimleri:
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•

Medicover’in faaliyet gösterdiği ülkelerde yürüttükleri tüm faaliyetleri ilgili çevre mevzuatı ve
düzenlemelerine uygun biçimde gerçekleştirecek,

•

ticari kararlar alırken çevreye ilişkin fırsatları ve riskleri değerlendirecek,

•

faaliyetlerini yürütürken, satın alırken ve satarken,seyahat ederken çevreye yönelik etkileri
daima göz önünde bulunduracak ve azaltmaya çalışacak,

•

Medicover’in çevre kirliliği, salınım ve atıklar gibi iklim değişikliğine yönelik etkilerini azaltacak ve
atık yönetimi konusunda gittikçe gelişme kaydedecek,

•

yeşil enerji ve/veya yenilenebilir enerji konularını değerlendirecek,

•

ilgili ISO yönetim sistemlerinin ve/veya ESMA sertifikasının uygulanmasını değerlendirecektir.

Uygulama
Tüm kademelerdeki yöneticiler işbu Politikanın uygulanmasından ve buna uyulmasından
sorumludur. Bu konuda yerel politikalar bulunabileceği gibi, bu politikalar ile bir çatışma söz konusu
olduğunda daha katı olan tedbir geçerli olacaktır. İşbu Politika Medicover Etik Davranış Kuralları ve
Medicover Tedarikçi Davranış Kuralları ile birlikte değerlendirilmelidir.
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Yazar(lar)

1.0

28.11.2018

Kurumsal İletişim ve
Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Belge hakkında
ayrıntılı bilgi
Görev
Yazar(lar)

Tarih

İmza

Kurumsal İletişim ve
19.11.2018
Yatırımcı İlişkileri Direktörü
(Paula Treutiger)

Yetkilendirme
Görev

Tarih

Yetkilendiren

İcra Kurulu Başkanı
(Fredrik Rågmark)

19.11.2018

İmzalayan

Yok

İmza
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