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Версія:

Вступна частина
Політика «Медікавер» з охорони довкілля (ця «Політика») поширюється на всі компанії
групи «Медікавер» («Медікавер ЕйБі (пабл) [мовою оригіналу - Medicover AB (publ)] та його
дочірні компанії) («Медікавер» або «компанія «Медікавер»).
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Завдання цієї Політики
Завдання цієї Політики – забезпечити прагнення безперервного вдосконалення показників
впливу власної діяльності та об'єктів Медікавер на довкілля. Робота у сфері охорони
довкілля включає (у тому числі) дії і процеси, спрямовані на обмеження та зменшення
викидів парникових газів, мінімізацію використання шкідливих речовин і небезпечних
відходів, обмеження і зменшення споживання непоновлюваних ресурсів, сприяння
збільшенню темпів переробки, моніторинг відповідних екологічних проблем і здійснення
внеску шляхом врахування екологічних факторів у господарській діяльності компанії.
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На кого поширюється дія цієї Політики?
Ця Політика поширюється на кожну компанію «Медікавер» та її співробітників (як зазначено
нижче).
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Визначення термінів
У контексті цієї Політики, термін «співробітник» включає будь-яку особу, яка працює або
надає послуги будь-якій компанії «Медікавер» відповідно до трудового договору чи іншого
договору в якості фізичної особи-підприємця або на аналогічних засадах. Термін
«співробітник» також включає кожного члена ради директорів, правління, наглядової ради
та інших корпоративних органів компанії «Медікавер».
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Зобов'язання
Усі співробітники та структурні підрозділи Медікавер зобов'язуються:
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•

дотримуватися у своїй діяльності застосовних норм і положень законодавства країн, у
яких Медікавер здійснює свою діяльність, з охорони довкілля

•

при прийнятті ділових рішень зважати на можливості та ризики з точки зору екології

•

завжди брати до уваги та прагнути зменшити несприятливий вплив на довкілля при
веденні бізнесу, здійсненні закупівель та продажів і у відрядженнях

•

зменшити вплив Медікавер на клімат, зокрема, забруднення навколишнього природного
середовища, викиди та відходи, і безперервно вдосконалювати процес управління
відходами

•

розглядати можливість використання електроенергії, отриманої екологічно чистим
методом, та/або з відновлювальних джерел енергії

•

розглядати впровадження відповідних систем управління якістю ISO та/або сертифікації
ESMA

Впровадження
Керівники всіх рівнів несуть відповідальність за впровадження та забезпечення дотримання
вимог цієї Політики. Слід звернути увагу, що локальні політики можуть мати місце, тому при
виникненні колізій між їх положеннями, переважну силу матиме найбільш суворе. Цю
Політику слід розглядати разом з Кодексом корпоративної етики «Медікавер» та Кодексом
етики постачальника «Медікавер».

_______________________
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