Dokumento tipas:
Politika

Dokumento pavadinimas:
Tvarumo politika

Peržiūra numatyta: Informacijos klasė:
Dokumento
Taikoma:
savininkas:
Vyriausiasis įmonės Visoms „ICA Gruppen“ 2022 II ketv.
S3
atsakomybės
veikiančioms įmonėms
pareigūnas

Patvirtino:
„ICA Gruppen“ direktorių valdyba.
Originalią redakciją 1996 m. priėmė
„ICA Handlarnas AB“
1996 m.
Data:
Versija:
2021-05-26

15

Tvarumo politika
Patvirtino „ICA Gruppen“ direktorių valdyba
2021 m. gegužės 26 d.

1

Turinys
1.

Įžanga ............................................................................................................................................................................................ 3
1.1.

Bendrosios aplinkybės ir tikslai ........................................................................................................................................... 3

1.2.

Taikymo sritis....................................................................................................................................................................... 3

1.3.

Informavimas ir įgyvendinimas............................................................................................................................................ 3

2.

Tvarumo politika ........................................................................................................................................................................... 3

3.

Pareigos ir atsakomybė ................................................................................................................................................................. 4

4.

Išimčių valdymas .......................................................................................................................................................................... 4

5.

Atitiktis ......................................................................................................................................................................................... 4

6.

Metinė peržiūra ............................................................................................................................................................................. 4

2

1.

Įžanga
1.1.

Bendrosios aplinkybės ir tikslai
„ICA Gruppen“ įsipareigojimas siekti tvarumo ir didelio bendruomenės įsitraukimo derinamas su
ilgalaikiu pelningumu. Tvarus darbas yra strateginis prioritetas, jis integruotas į visas Grupės veiklas. Klientai
ir kiti asmenys turėtų jaustis saugūs ir pasitikėti „ICA Gruppen“ bei jos vystomu verslu.
„ICA Gruppen“ yra pasirašiusi JT Pasaulinį susitarimą, kuriuo įsipareigojo laikytis dešimties principų,
apimančių žmogaus teises, darbo sąlygas, aplinkosaugą ir kovą su korupcija. Kartu su JT tvarumo tikslais ir
„ICA Gruppen“ politika bei gairėmis, jie sudaro „ICA Gruppen“ pagrindą tvariam darbui užtikrinti.
Tvarus darbas grindžiamas trimis raktiniais žodžiais: skaidrumas, patikimumas ir atsekamumas.
Pagrindiniai „ICA Gruppen“ principai dirbant tvarumo vardan yra kliento, darbuotojo, vaiko ir aplinkos
interesai.
Tvarumo politika ir gairės apibūdina bendrą „ICA Gruppen“
aspekto, aplinkos, sveikatos ir kokybės srityse.

poziciją tvarumo klausimais, t.y. vietos

Mokesčių, verslo etikos ir įvairovės sritis reglamentuoja atskiros politikos ir gairės.

1.2.

Taikymo sritis
Tvarumo politika taikoma visoms „ICA Gruppen“ veikiančioms įmonėms (OpCos).

1.3.

Informavimas ir įgyvendinimas
Vyriausiasis įmonės atsakomybės pareigūnas užtikrina, kad naujausia Tvarumo politikos versija būtų
paskelbta grupės vidiniame tinkle.
OpCo generalinis direktorius atsakingas už tvarumo politikos įgyvendinimą ir laikymąsi.

2.

Tvarumo politika
Produktai ir paslaugos, kurias parduoda „ICA Gruppen“ ar kurios kaip nors kitaip įgyjamos iš „ICA Gruppen“,
turi atitikti galiojančius teisės aktus.
Mes siekiame, kad mūsų verslas būtų plėtojamas skiriant didžiausią dėmesį klientams ir ilgalaikiam
tvarumui. Esame atsakingi ir pažangūs kokybės, aplinkos apsaugos, sveikatos bei socialinės atsakomybės
srityje ir siekiame, kad būtent tokius mus matytų aplinkiniai. Siekdami nuolat tobulėti, ieškome naujų
žinių ir technologijų, kurias paskui palaipsniui įgyvendiname savo veikloje. Tokiu būdu mūsų bendri
ištekliai naudojami visuomenės, suinteresuotųjų šalių ir „ICA Gruppen“ labui.
Rinkose, kuriose vykdome savo veiklą, produktai ir paslaugos turi atitikti mūsų klientų ir kitų
suinteresuotųjų šalių lūkesčius funkcionalumo, saugumo, atitikimo socialinės atsakomybės principųs,
sveikatos
ir
poveikio
aplinkai
prasme.
Mes
teigiamai
vertiname
vietinę
gamybą.
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Vykdydami veiklą nekilnojamojo turto srityje, daug dėmesio skiriame su „ICA Gruppen“ susijusių
pastatų ir patalpų bei pastatus supančios aplinkos energetiniams, medžiagų ir funkcionalumo aspektams.
Savo veikloje laikomės aukščiausių kokybės standartų, tuo pačiu nuolat mažindami poveikį aplinkai.
Būsime atviri ir sąžiningi tiek, kiek to tikisi visuomenė. Palaikysime gerus ryšius su klientais,
įsiklausysime į juos ir į kitas suinteresuotąsias šalis, o jų nuomonę pasitelksime verslo augimui skatinti. Mūsų
tikslas – teikti tikrą, patikimą ir aktualią informaciją bei pranešimus, kurie leistų klientams patiems rinktis
tvarius sprendimus.

3.

Pareigos ir atsakomybė
Kiekvienas „ICA Gruppen“ valdymo grupės narys yra atsakingas už tai, kad jo atsakomybės srityse „ICA
Gruppen“ veiktų pagal šią politiką. Ši atsakomybė apima pakankamos kompetencijos ir išteklių
užtikrinimą. Kiekvienas vadovas atsako už savo darbuotojų informavimą apie šią politiką ir
supažindinimą su ja. Kiekvienas darbuotojas privalo elgtis, vadovaudamasis šiuo dokumentu ir taip prisidėti
prie „ICA Gruppen“ siekio būti lyderiu įmonių socialinės atsakomybės srityje. Mūsų darbuotojai turi turėti
žinių, reikiamų šiai politikai įgyvendinti.
Įmonėje turi būti įsteigtas Tvarumo komitetas, kurio pareigos pagrįstos Bendrovės valdymo kodekso
nuostatomis dėl valdybos atsakomybės nustatant bendrovės vaidmenį visuomenėje. Be kitų uždavinių,
komitetas rengs verslo etikos ir tvarumo politiką, nustatys bendrovės tvarumo (metinių ir ketvirčio)
ataskaitų struktūrą ir kontroliuos įmonės veiklą verslo etikos ir tvarumo srityse. Naujas Tvarumo
politikos versijas tvirtina „ICA Gruppen“ direktorių valdyba.

4.

Išimčių valdymas
Išimtis Tvarumo politikos nuostatų (ne)/taikymui tvirtina „ICA Gruppen“ direktorių valdyba.

5.

Atitiktis
„ICA Gruppen“ rizikos pobūdį ir veiksmus stebi „CR Group“ vadovybė ir teikia savo nuomonės ataskaitas
„ICA Gruppen“ valdymo grupei ir direktorių valdybai bei praneša apie atvejus, kai šios politikos nuostatų
nesilaikoma.

6.

Metinė peržiūra
Tvarumo politikos metinei peržiūrai vadovauja Vyriausiasis įmonės atsakomybės pareigūnas. Peržiūrėta
politika teikiama direktorių valdybai patvirtinti.

4

