
Aktuális hírek a  
fenntarthatóságról 2018

Ez a fenntarthatósági jelentés 
csupán néhányat említ meg 
az összes részlegünk kitűnő 
eredményeiből, az elmúlt hat 
hónapra visszatekintve.

A 2017 szeptemberében megjelent 
2017-es fenntarthatósági 
áttekintésünk óta széles körű 
külső elismerésben részesültünk 
fenntarthatósági munkánkért. 
2017 decemberében a DS Smith 
megkapta a Környezetvédelmi Vezetők 
díját a Pulp and Paper International 
díjátadóján. 2018 januárjában 
nagy elismerésben részesültünk a 
Világgazdasági Fórum “The Circulars” 
díjátadó ünnepségén. Végül pedig a 
központi fenntarthatósági csapatunk 
dicséretet kapott az Ethical Corporation 
“Felelős Cég” díjátadóján. 

 A DS Smith vállalatnál a fenntarthatóság az általános üzleti 
stratégiánk alapja. Számunkra a valódi fenntartható érték akkor 
teljesül, amikor vállalatunk, környezetünk és dolgozóink igényeit 
egyensúlyba hozzuk. 

Miközben jelentős mérföldkő volt a DS Smith életében, hogy 
bekerültünk az FTSE 100 indexbe, célunk nemcsak egy nagyobb, 
de egy jobb vállalattá válni. 

Most, a korábbinál is fokozottabban törekszünk a fenntarthatóbb 
működésre, és hogy valóban fenntartható értéket teremtsünk 
minden érdekelt számára. 

“

Büszkék vagyunk, hogy újra bejutottunk 
az FTSE4Good globális indexbe, és hogy 
egy erős “Management B” értékelést 
kaptunk a szén-dioxid-kibocsátás 
közzétételi projekt (CDP) által vizsgált 
mindhárom területen (klímaváltozás, 
erdők és víz). 

Olvassa el a következő három oldalt 
további információkért arról, hogy a 
különböző részlegeink hogyan fejlődnek 
a hét kiemelt fenntarthatósági 
területünket illetően;

• Supply Cycle gondolkodásmód
• A Packaging hírneve
• Követhetőség és átláthatóság
• Farostbeszerzés és  
         rendelkezésre állás
• Energia és szén-dioxid
• Újrahasznosítás és hulladék
• Munkavédelem

Vállalatunk

Környezetünk

Az embereink

90%
-ban visszakövetési rendszer 
által igazolt kitermelőhelyek

209
beszállító tartja magát a minimá-
lis fenntarthatósági normákhoz.

CDP
“Management B” szintet értünk 
el mindhárom kategóriában

6,201
tonna CO2-kibocsátás meg-
takarítása LED-világítással az 
egyesült királyságbeli telephe-
lyeken

92%
-a munkavédelmi igazgatóinknak 
vezetői képzésben részesült

Aktuális eredményeink

Miles Roberts
Group Chief Executive
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Farostbeszerzés és 
rendelkezésre állás

Jelentős előrelépés az FSC® 
célkitűzést illetően. 
Nagy előrelépéseket tettünk afelé 
a célkitűzésünk felé, hogy 2018 
áprilisára kitermelőhelyeink 100%-
ban az Erdőgazdálkodási Tanács 
(FSC®) visszakövetési rendszere által 
igazolt helyek legyenek, mivel jelenleg 
90%-os az igazoltság. 

A legutóbb teljes hitelesítést nyert 
három ország Görögország, Svájc és 
Bulgária.

Az észak-amerikai Packaging és Paper üzletág   
Farostbeszerzés és 
rendelkezésre állás

Előrelépés a visszakövetési 
rendszerben. Észak-Amerikában az új 
üzletág folyamatban lévő egyesülésének 
részeként a DS Smith Georgia állambeli 
Riceboro malma nemrég megkapta 
az FSC® visszakövetési rendszerének 
hitelesítését. A malom csatlakozik a DS 
Smith egyre nagyobb számú hitelesített, 
fenntartható, farostbeszerző 
telephelyeihez 
Észak-Amerikában, és ezzel 
erősíti az egyre biztonságosabb, 
nyomon követhetőbb és felelősebb 
farostforrásokat az egész régióban. 

 
Munkavédelem

A legjobb gyakorlatok megosztása. 
A DS Smith új üzletágában egy 
nagyformátumú munkavédelmi jelentési 
rendszert valósít meg. A jövőbeni 
fejlesztésekhez irányadásként minden 
telephelynek az alábbiak szerint kell 
bejelentenie munkavédelmi adatait: 
“hajszálon múlt” esetek, megcsúszások, 
megbotlások, elesések és munkaidő-
kiesést okozó balesetek. Az integráció 
következő állomása során az észak-
amerikai csomagolási és papír üzletágat 
is bevonjuk a meglévő környezetvédelmi 
jelentési rendszerünkbe.

Fenntartható termékek és szolgáltatások
A fenntartható csomagolási megoldások létrehozása ügyfeleink számára a 
DS Smith Packaging szolgáltatásának lelke. Impact központjaink és PackRight 
központjaink bevonják vásárlóinkat, hogy együtt érthessük meg, hogy a 
csomagolás hogyan segíti elő a környezetvédelmi hatékonyságot az ellátólánc 
minden fázisában. 
A legutóbbi újítások, pl. a Made2Fit és a DISCS® utat törnek a megfelelő méretű 
csomagolásnak az e-kereskedelmi szektorban, és csökkentik a felesleges 
hulladékot. Hasonlóképpen a PACE egy új módszer a csomagolás meghatározására, 
amely inkább a teljesítményre alapszik, mint a súlyra, ezáltal csökken a károsodások 
mértéke az ellátóláncban, védi a termékeket, valamint a befektetett forrásokat. 

Hallott már az Észak-Amerikában gyártott, erős, 
újrahasznosítható, viaszmentes dobozunkról? 
Kattintson további információkért.

Energia és  
szén-dioxid 

Üzemanyagváltás és LED-világítás. 
A DS Smith szén-dioxid stratégiája 
üzemanyagváltásból és energiahatékonysági 
fejlesztésekből áll. Első biomasszakazánunk 
a svédországi Varnamóban épül, hogy 
felváltsa a gáztüzelésű kazánt. A 
biomasszakazán a helyi fűrészüzem 
maradékaiból fog gőzt előállítani, és ezáltal 
évi 2100 tonnával csökkenti majd a szén-
dioxid-kibocsátást. LED-világítás projektünk 
is hatalmas előrelépést tett Európa-szerte. 
Olaszország befejezte a LED-világítás 
beszerelését, és az Egyesült Királyság évi 6201 
tonna CO2-kibocsátást spórol meg.

Jótékonyság és 
közösség

Az Egyesült Királyságban több telephely 
is összefogott, hogy egy helyi iskolában 
előmozdítsa az újrahasznosítási 
törekvést azáltal, hogy a diákokat 
az újrahasznosításról és 
csomagolásról oktatja. 

http://www.dssmith.com/packaging/industries/e-commerce-e-retail/made2fit/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/markets/e-commerce--distribution/discs/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/offering/pace
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
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A papírrostot két hétig szállítják a DS Smith 
üzemei között. Hogyan néz ki ez az út? 

Kattintson a videó megtekintéséhez.

Fenntartható termékek és szolgáltatások
A DS Smith Recycling Európa legnagyobb karton- és papír-újrahasznosítója, és 
vezető szerepet játszik a teljes újrahasznosítás és hulladékkezelés területén. 

Az üzletág évente több mint 5 millió tonnányi anyagot kezel újrahasznosítás 
céljából, miközben a rostok tömkelegét a papír és csomagolási 

részlegbe juttatják. Ügyfeleinktől a papír és karton visszajön 
a gyártási folyamatainkba, és azáltal a körkörös üzleti 

modellünk köre bezárul.

Energia és  
szén-dioxid 

Szén-dioxid csökkentése a 
papírgyártásban. 
A papírgyártási folyamat felelős a DS 
Smith teljes szén-dioxid-kibocsátásának 
nagy részéért. Ezért malmaink 
energiacsökkentési projektjeink 
előterébe kerültek. Legnagyobb 
malmunk Kemsley-ben, az Egyesült 
Királyságban van, ahol a húsz éves hő- 
és villamos energiát kapcsoltan termelő 
erőmű (CHP) cseréje történik. Amikor 
2020-ban működésbe lép, az új CHP 
erőmű 14 százalékkal fogja csökkenteni 
Kemsley szén-dioxid-kibocsátását. 

Supply Cycle 
gondolkodásmód

A hulladék nyersanyaggá alakítása. 
A DS Smith bemutatta a BedKind 
márkát – egy új alomanyag márkát, 
amely melléktermékek felhasználásával 
hoz létre egy nagy értékű terméket. 
A karton csomagolótermékek tiszta, 
levágott részeit összegyűjtjük, két 
centiméteres négyzetekre vágjuk, 
kivonjuk belőle a port, és bezacskózzuk 
a blunhami telephelyünkön, az Egyesült 
Királyságban.

A BedKind nagy nedvszívó képességű, 
természetesen szigetel és száz 
százalékosan komposztálható. Mivel 
minimális a portartalma, elsősorban 
lovaknak ideális, mert ők gyakran 
szenvednek légúti problémáktól. 
A BedKind termékeket ügyfeleink 
2018. január óta egy e-kereskedelmi 
weboldalon keresztül vásárolják 
meg. A BedKind csapata részt vett 
lovas eseményeken, valamint helyi 
lapokban és a közösségi médiában is 
hirdette a terméket, hogy elősegítse az 
értékesítést.

 
Munkavédelem

Biztonság a nyári melegben. 
Az elmúlt nyáron egy hőhullám 
40 °C fölötti hőmérséklettel járt a 
macedóniai Szkopjében, ez pedig 
veszélyes munkakörülményeket 
eredményezett. Mindazonáltal, 
újrahasznosítási raktárunk 
alkalmazottai jól képzettek voltak és 
támogatásban részesültek. 

A víztartalék megduplázásával, újabb 
műszakok bevezetésével a hűvösebb 
napszakokban és a szünetek 
számának növelésével tettek eleget 
a magas szintű munkavédelmi 
normáknak. A biztonság továbbra is az 
első számú prioritásunk.

Követhetőség és 
átláthatóság

Elértük a beszállítókkal 
kapcsolatos célkitűzést. 
Fontos számunkra, hogy az üzleti 
etikára, a környezetvédelemre, a 
biztonságra és minőségre vonatkozó 
minimális normáinkat bevigyük az 
ellátóláncukba is. Ezeket a normákat 
a Global Supplier Standard (GSS 
- Globális beszállító-szabványok) 
rögzíti. 

Célkitűzésünknek megfelelően 
már elértük, hogy 200 beszállító a 
minimális normáink szerint működjön, 
és ez a kulcsfontosságú beszállítókkal 
egy behatóbb fenntarthatósági 
megegyezés kezdetét jelzi. 
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DS Smith “dobozból 
dobozba” 14 nap alatt

http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
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DS Smith Plc
350 Euston Road
Regent’s Place
London
NW1 3AX

+44 (0)2077561800
sustainability@dssmith.com
www.dsmith.com

 
Munkavédelem

A legjobb gyakorlatok megosztása. 
A mozgó gépek okozta balesetek 
az érintettek életét megváltoztató 
következményekkel járhatnak. A DS 
Smith nagyon komolyan veszi ezt a 
kockázatot. Folyamatosan lépnek 
életbe olyan szabályozások, amelyek 
megelőzik a baleseteket és megteremtik a 
biztonságosság kultúráját. 
A műanyagiparban hagyományosan 
meglehetősen alacsony a balesetek 
gyakorisága. Azonban egy nemrégiben, 
az extrudálást végző telephelyünkön 
történt, munkaidő-kiesést okozó baleset 
újbóli erőfeszítésekhez vezetett arra 
vonatkozóan, hogy minden alkalmazottat 
felkészítsünk, és a telephelyek között 
megosszuk a legjobb gyakorlatokat az 
ellenintézkedéseket illetően.

Jótékonyság  
és közösség

Katasztrófák utáni 
segítségnyújtás
A DS Smith Plastics gyűjtést 
szervezett “We care” címmel, miután 
tavaly hurrikánsorozat csapott le 
Észak-Amerika és a Karib-térség 
partvidékére. 

A DS Smith Charitable Foundation (DS 
Smith Jótékonysági Alapítvány) 25 000 
dollárt ígért segélyezésre, és 50 000 
dollárig megduplázta alkalmazottai 
adományait. Telephelyeink világszerte 
szerveztek adománygyűjtő reggeliket 
és egyéb rendezvényeket, melyekkel 
pénzt gyűjtöttek és összehozták 
alkalmazottaikat a barátságos 
rivalizálásban. 

A Packaging 
hírneve

A műanyag a médiában. A műanyag 
csomagolás növekvő médiavisszhangja 
mellett fontos szem előtt tartani a 
könnyű, tartós, összehajtható és 
visszaváltható  
termékek 
hatalmas 
előnyeit a 
beszállítói 
láncokban.

Fenntartható termékek és szolgáltatások
A DS Smith Plastics üzletágban a tartósságot és az újrahasznosíthatóságot tartjuk 
szem előtt. A műanyag üzletágunk gyártási eljárásába kerülő nyersanyagok 30 
százaléka fogyasztók után újrahasznosított forrásokból származik. 

Fröccsöntött italos rekeszeink hosszú élettartamúak, akár 17 évig is használhatók, 
majd 100%-ban újrahasznosíthatók. Az ügyfelek gyakran visszahozzák őket 
újrahasznosításra és új rekeszekhez való felhasználásra, ha már lejárt az idejük. 
Ez a folyamat számos alkalommal megismételhető, és a műanyag hasznos 
éveit több évtizedre növeli. Hasonlóképpen, az extrudált polipropilénből 
készült, összecsukható, szállításhoz való csomagolóeszközeink akár hét évig is 
használhatók a gépjárműipar beszállítói láncában, így a helypazarlás és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkenthető a visszaúton. Életük végén 100 százalékban 
újrahasznosíthatók, és néhány órán belül már készen is állnak arra, hogy új 
csomagolás legyen belőlük.

Újrahasznosítás 
és hulladék

A kör bezárása. A körkörös 
gazdaság a DS Smith üzleti 
modelljének lelke. Minden 
üzletágunkban folyamatosan 
keressük a kör bezárásának, 
vagyis a hulladék nyersanyaggá 
változtatásának új módjait. 
Örömünkre szolgál, hogy útjára 
indíthattuk legfrissebb körkörös 
innovációs termékünket, a 
Beaulex®-et. Ez a fenntartható 
városi szennyvízelvezető rendszer a 
papírgyárainkból kivont fogyasztói 
felhasználás után újrahasznosított 
műanyagból készül. Ezek a korábban 
újrahasznosíthatatlan poliolefinek 
most új, tartós, alacsony besorolású 
műanyagok lesznek. A körkörös 
design remeke!. 

Keressen meg minket online

Szeretne többet megtudni arról, hogyan lehet 
a műanyag fenntartható? 

Kattintson további információkért

http://www.dssmith.com/injection-moulded-products/offering/beaulex
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/

