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Rys. 5. Zależność współczynnika wydajności chłodniczej od temperatury parowania dla analizowanych czynników chłodniczych [opr. wł.]
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TRZECI Z RZĘDU ZŁOTY MEDAL ECOVADIS
dla Air Products
Air Products (NYSE: APD), wiodący dostawca gazów technicznych w Polsce i na świecie, został ponownie
uhonorowany Złotym Medalem EcoVadis za wyniki uzyskiwane w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR). Air Products otrzymuje to prestiżowe wyróżnienie trzeci rok z rzędu.
EcoVadis, najbardziej wiarygodna na świecie agencja oceny działań w zakresie zrównoważonego rozwoju z siedzibą
w Paryżu, dokonuje stałych pomiarów i oceny zarządzania obszarem CSR w organizacjach, oferując jednocześnie
zestaw narzędzi umożliwiających poprawę wyników. Metodologia EcoVadis opiera się na kryteriach oceny w czterech
głównych kategoriach obejmujących: środowisko, warunki pracy i prawa człowieka, etyczne postępowanie oraz zrównoważone zarządzanie zamówieniami. Kryteria te są zgodne z międzynarodowymi standardami CSR, w tym zasadami
Global Compact dla firm, postanowieniami Międzynarodowej Organizacji Pracy, wytycznymi Global Reporting Initiative
(GRI) oraz normą ISO 26000.
– Jesteśmy dumni z kolejnego Złotego Medalu, który firma EcoVadis przyznała firmie Air Products za wysiłki w zakresie inicjatyw w obszarze CSR. W obliczu wyzwań, z jakimi mierzy się współczesny świat, odpowiedzialność biznesu
stała ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem – powiedział Simon Moore, Wiceprezes Air Products ds. Relacji Inwestorskich, Relacji Korporacyjnych i Zrównoważonego Rozwoju. – Jesteśmy przekonani, że każda firma i każdy pracownik
mają do odegrania ważną rolę w budowaniu lepszej przyszłości. W Air Products zrównoważony rozwój jest ważnym
celem dla całej organizacji, a fakt iż nasza firma znalazła się w najwyższym,
obejmującym zaledwie 2% przedziale zbadanych przez EcoVadis podmiotów,
jeszcze wyraźniej potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz klientów, społeczności, w których żyjemy i pracujemy, a także inwestorów i pracowników
– dodał Simon Moore.
Złoty Medal EcoVadis to wyraz uznania dla działań Air Products na rzecz
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej w 2020 r. W bieżącym roku firma Air Products znalazła się także po raz dziewiąty z rzędu na liście 100 Najlepszych Obywateli Korporacyjnych (100 Best Corporate Citizens)
opracowanej przez 3BL Media, a ponadto została uwzględniona w Roczniku
Zrównoważonego Rozwoju 2020 opublikowanym przez S&P Global, jednej
z najbardziej kompleksowych publikacji zapewniających dogłębną analizę wyników w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej. Również w tym roku firma
znalazła się na liście Carbon Clean200 oraz na liście magazynu finansowego i giełdowego Barron’s 100 Najbardziej Zrównoważonych Firm w Ameryce
(Barron’s 100 Most Sustainable Companies).
Więcej informacji o zaangażowaniu Air Products w zrównoważony rozwój znajduje się w najnowszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju Air Products na stronie: www.airproducts.com/Company/Sustainability/sustainability-reports.aspx.
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