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Våra bästa resultat

Höjdpunkter från 
2018/19

97 % 
återvunnet eller 
spårbarhetscertifierat papper 
användes av DS Smiths 
förpackningsavdelning

82 % 
av DS Smiths energi 
förbrukas av anläggningar 
med ISO 50001-certifiering

<1 % 
avfall från DS Smiths 
förpackningsavdelning 
skickades till deponi 

100 %
spårbarhetscerti-
fieringar på 
DS Smiths 
anläggningar 
i Europa

Ellen MacArthur
Foundation, globalt 
partnerskap tillkännages

81 % 
av anläggningarna 
engagerade sig i 
samhällsverksamhet

10 %
årlig ökning av kvinnliga 
anställda, under de senaste 
tre årens utbildningsprogram

23 %
minskning av vår 
LFL-olycksfrekvens

6,1 % 
minskning av 
koldioxidutsläpp, 
per ton produktion

MSCI:s 
hållbarhetsbetyg 
har höjts till ett A

Ladda ner vår årsredovisning och räkenskaper för 2019:
dssmith.com/investors/annual-reports

Ladda ner vår hållbarhetsrapport för 2019:
dssmith.com/company/sustainability/sustainabilityreport

Tillträd information om resultat, presentationer, investerare och aktieägare:
dssmith.com/contact/investors
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Världen har alltid varit föränderlig. Nu, med hjälp 
av nya globala nätverk baserade på teknik och 
kommunikation, förändras världen snabbare 
än någonsin. 

Ett av DS Smiths fyra strategiska mål är att gå 
i spetsen för hållbarhet. Därför anser vi att främst 
förpackningar bör omdefinieras för att tackla 
globala hållbarhetsutmaningar. Från återvinning 
till klimatförändringar, till påfrestningar på 
vattenkällor, måste även förpackningar bidra 
till en mer cirkulär global ekonomi, och vi måste 
tackla systematiska hållbarhetsutmaningar. 

Vi har ambitiösa, långsiktiga hållbarhetsmål för 
att ta itu med dessa frågor, och du kan läsa om våra 
framsteg i de resterande sidorna i denna rapport. 
Varje kapitel beskriver de globala utmaningar 
som vi alla står inför, våra framsteg i ambitiösa 
mål, och tydliggör hur vi hittar lösningar.  Det var 
ett nöje att lansera vårt nya globala partnerskap 
med Ellen MacArthur Foundation tidigare i år, 
vilket kommer utmana vårt tänkande och förena 
oss med andra ledare inom hållbarhet för att 
möjliggöra verklig, systematisk skillnad. 

De framsteg vi gör inom hållbarhet är positiva, 
men det finns fortfarande mycket mer att göra, 
både inom vår kärnverksamhet, samt att upprätta 
en stark hållbarhetskultur för våra nya förvärv. 

MILES ROBERTS,
Koncernchef

En introduktion från vår koncernchef

Förpackningar måste 
omdefinieras

Förpackningar
Vi är ett ledande internationellt 
förpackningsföretag som 
levererar hållbara 
förpackningslösningar och - 
tjänster av högsta kvalitet i 
Europa och Nordamerika.

Papper
Vi är en ledande global tillverkare 
av hållbar, obehandlad wellpapp, 
förvaltar 14 returfiberbruk, två 
nyfiberbruk och över 14 270 
hektar av skog.

Återvinning
Vi är Europas största 
återvinningsföretag av kartong 
och papper, och hanterar 
cirka fem miljoner ton per år. 
Vi tillhandahåller integrerad 
återvinning och kompletta 
avfallshanteringstjänster.

ca 24 000
anställda

34
länder

ca 3 100
anställda

11
länder

ca 900
anställda

15
länder

Vår vision
Att vara den ledande leverantören av hållbara 
förpackningslösningar. 

Vårt syfte
Redefining packaging for a changing world.

Vårt globala avtryck
En ledande leverantör av wellpappförpackningar som stöds 
av pappers- och återvinningsverksamheter.
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På DS Smith är hållbarhet grunden för den övergripande affärsstrategin.  
Vi vill bli en pålitlig och strategisk partner för alla våra kunder genom att 
tillhandahålla innovativa, hållbara förpackningslösningar för alla behov. 

Våra målsättningar

1.  Vara delaktiga i hela eller delar av insamlingen, sorteringen, återvinningen, hanteringen och/eller transporten av större 
mängder material via vår återvinningsavdelning, än den mängd vi lägger ut på marknaden via vår förpackningsavdelning. 

2. Inkludera förbättringar av vattenkvalitet, vattenstress och vattenminskning (om möjligt).
3. Anläggningar med fler än 50 anställda.

Vår hållbarhetsstrategi

Gå i spetsen  
för hållbarhet

Vårt strategiska mål är att gå i spetsen för hållbarhet
Ett av våra fyra strategiska mål är att gå i spetsen för hållbarhet. Förra året lanserade vi ambitiösa, 
långsiktiga målsättningar för att understryka detta strategiska mål. Ägande, mätning och rapportering har 
implementerats på varje avdelning, samt centrala funktioner för att ge en robust och tydlig ansvarsfördelning.

Förpackningars inverkan
Tillverka 100 procent 
återanvändbara eller 
återvinningsbara förpackningar 
senast år 2025 och öka vår 
positiva återvinningsposition1

Upphandling 
av fiber
Använda 100 procent 
återvunnet eller 
spårbarhetscertifierat 
papper senast 2020

Leverantörsstan-
darder
Se till att 100 
procent av våra 
leverantörer 
uppfyller våra 
hållbarhetsstandar-
der senast 2025

Kol och energi
Minska våra CO2e-utsläpp 
med 30 procent per 
ton produktion senast 
år 2030, jämfört med  
2015 års baslinje

Vattenförvaltning
Uppnå noll 

vattenpåverkan2  
senast 2030

Avfall och återvinning
Skicka noll avfall till 

deponi senast 2030

Hälsa och säkerhet
Noll olyckor 

Vision om noll skador

Ansvarsfull granne
Engagera 100 procent 

av våra anläggningar 
i samhällssatsningar3 

senast 2020

Ansvarsfull arbetsgivare
Se till att personalen är mångsidig, 

engagerad och respekterad

Vår 
verksamhet

Vår miljö

Vår 
personal
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Vår hållbarhetsstrategi

Resultat i förhållande till mål
Sedan lanseringen av våra nya hållbarhetsmålsättningar förra året, är det första gången 
vi rapporterar utförligt om våra framsteg. Under det gångna året har vi gjort stora framsteg inom 
många områden. Sidan nedan ger en mer detaljerad beskrivning av centrala resultatindikatorer 
och en robust förklaring om status och resultat.. För mer information kan du läsa vår fullständiga 
hållbarhetsrapport för 2019. 

Tema Mål Status

Förpackningars 
inverkan

Tillverka 100 procent återanvändbara eller återvinningsbara  
förpackningar senast 2025.

  på rätt spår

Öka vår positiva återvinningsposition1.   på rätt spår

Upphandling 
av fiber

Använda 100 procent återvunnet eller spårbarhetscertifierat papper senast 2020.
   överstiger

Upprätthålla anläggningar med 100 procent spårbarhetscertifieringar.   slutfört

Leverantörsstan-
darder

Se till att 100 procent av våra leverantörer uppfyller våra 
hållbarhetsstandarder senast 2025.

  på rätt spår

Kol och energi

Minska vårt CO2e-utsläpp med 30 procent per ton produktion senast år 2030, 
jämfört med 2015 års baslinje.

  på rätt spår

Uppnå ISO 50001-certifieringar på 100 procent av anläggningarna senast 2020.   på rätt spår

Vattenförvaltning

Uppnå noll 
vattenpåverkan2 
senast 2030.

Alla returpappersbruk bör prestera i linje med eller mindre 
än vårt riktmärke på 6,5 m3/ton produktion.

  på rätt spår

 Alla nypappersbruk bör prestera i linje med eller mindre 
än vårt riktmärke på 30 m3/ton produktion.

    ny målsättning

Alla anläggningar belägna i vattenstressade områden 
ska ha en tillämpad riskbegränsande plan. 

  på rätt spår

Ingen bristande efterlevnad av de tillåtna utsläppen.   ligger efter

Avfall och 
återvinning

Skicka noll avfall till deponi senast 2030.  ligger efter

Hälsa och 
säkerhet

Noll olyckor. Vision om noll skador.   på rätt spår

Ansvarsfull 
granne

Engagera 100 procent av våra anläggningar i samhällssatsningar3 senast 2020.
   överstiger

Ansvarsfull 
arbetsgivare

Se till att personalen är mångsidig, engagerad och respekterad.   på rätt spår

För att läsa mer om våra resultat kan du ladda ner 
hållbarhetsrapporten för 2019:
https://www.dssmith.com/company/sustainability/
sustainabilityreport

Våra resultatsrapporter
Ladda ner vår databok för 2019: 
https://www.dssmith.com/company/sustainability/our-
environment/performance/ds-smith-sustainability-
databook-2019

1.  Vara delaktiga i hela eller delar av insamlingen, sorteringen, återvinningen, hanteringen och/eller transporten av större mängder material  
via vår återvinningsavdelning.

2. än den mängd vi lägger ut på marknaden via vår förpackningsavdelning.
3. Inkludera förbättringar av vattenkvalitet, vattenstress och vattenminskning (om möjligt).
4. Anläggningar med fler än 50 anställda.
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Resultat för  
riktmärken

Leda branschen

Ökade EcoVadis-resultat har fått oss att återigen 
ta hem guld och har placerat oss i toppen av 
de 5 procent tillverkningsföretag som skickade 
in rapporter.

Bibehållna resultat med ett starkt betyg 
i ”Management B” i Carbon Disclosure Index 
(CDP) för vart och ett av de tre utvärderingarna 
(klimatförändringar, skog och vatten).

FTSE4Good Global Index betecknar DS Smith 
som en långsiktig, hållbar investering. 

Höjde utvärderingens betyg till ett A. DS Smiths 
deltagande i den årliga MSCI-bedömningen 
uppvisar god företagsstyrning för investerare.

Vår vitböcker, rapporter och hållbara policyer

Ladda ner vår rapport:
dssmith.com/recycling/insights/
recycling-tipping-point

Ladda ner vår rapport:
dssmith.com/trasforming-the-
supermarket-aisle-report

Ladda ner våra hållbarhetspolicyer:
dssmith.com/company/sustainability/
policies

Hållbarhetsriktmärken används allt oftare av en mängd 
olika aktörer i syfte att bedöma våra policyer, program och 
prestationer vad gäller hållbarhet. För oss är det viktigt att 
bibehålla en balans mellan att granska våra egna prestationer, 
utvärdera dem genom externa riktmärken och att dela vår 
ledarskapsexpertis.

Vi fortsätter skicka rapporter till ett brett urval av högt 
ansedda tredjepartsplattformar, inklusive CDP (tidigare 
Carbon Disclosure Project), EcoVadis, FTSE4Good, MSCI och 
Sustainalytics, vilket gör det möjligt för oss att kontrollera 
och jämföra våra resultat med industrins.

DS Smith har en stark rapporteringskultur inom hållbarhet, och 
vi fortsätter att helhjärtat stödja öppen framstegsrapportering 
till berörda parter. För tredje året i rad har vår hållbarhetsrapport 
utarbetats i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) 
standarder: Centralt alternativ, i enlighet med bästa praxis. 

Slutligen inväntar vi ivrigt de nya möjligheter som vårt globala 
partnerskap med Ellen McArthur Foundation kommer att 
medföra.

Gå i spetsen för hållbarhet

Vi värdesätter möjligheten att få våra prestationer utvärderade  
av externa organisationer och riktmärken. 

Hur vi anpassar oss till globala standarder 

På DS Smith är hållbarhetsrelaterade risker en del av vårt dagliga arbete. Vi stödjer TCFD:s rekommendationer och har införlivat 
klimatrisker i vår koncerns riskpraxis och ledning.  

Vi har även åtagit oss att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt, stödja våra kunder, och samarbeta med våra intressenter 
för att uppnå bästa resultat. Därför hoppas vi att helt kunna integrera FN:s mål om hållbar utveckling i vår hållbara strategi 
och program nästa år.
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Vårt nya partnerskap med  
Ellen MacArthur Foundation 

Vårt uppdrag
”Att stödja innovation och inkludera projekt inom förpackningsdesign  
för att skapa en cirkulär ekonomi och förbättra insamlingssystemen i tätorter”.

Våra fokusområden 
-  Tillverka 100 % återanvändbara eller återvinningsbara  

förpackningsmaterial senast 2025 

- Utveckla förpackningsdesigner för en cirkulär ekonomi 

- Förbättra insamlingssystemen i tätorter 

- Minska mängden fiber i våra kartongförpackningar.

”Vi är mycket glada att kunna välkomna DS Smith som en global partner till Ellen MacArthur 
Foundation. Vårt partnerskap kommer bygga på företagets starka innovationsbakgrund inom 
dess leverantörskedjor och fokusera på att identifiera möjligheter till att rekonstruera material, 
affärsmodeller och problematiska avfallsströmmar, samt att skapa lösningar som är i linje med 
policyerna för en cirkulär ekonomi.” 

Dame Ellen MacArthur, grundare av Ellen MacArthur Foundation.

Vårt nya partnerskap med Ellen MacArthur Foundation:
dssmith.com/company/ellen-macarthur-foundation-partnership

Besök Ellen MacArthur Foundations webbplats:
ellenmacarthurfoundation.org

Läs mer om

Ellen MacArthur Foundation lanserades 2010 och arbetar med företag, 
regeringen och den akademiska världen för att skapa ett ramverk 
och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

Gå i spetsen för hållbarhet
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DS Smith Plc
350 Euston Road
London
NW1 3AX

sustainability@dssmith.com
dssmith.com/company/sustainability

Håll kontakten

     @dssmithgroup

    @dssmithgroup

    DS Smith

     DS Smith

http://%40dssmithgroup
https://en-gb.facebook.com/dssmith.group/
https://www.youtube.com/channel/UC-FpLw7Gd2ezzaCZR4vgRPw
https://www.linkedin.com/company/ds-smith

