Grundfos ogranicza emisję CO2, rozwijając
jednocześnie działalność

Grupa Grundfos robi to, o czym wiele odpowiedzialnych firmy może tylko pomarzyć:

generuje wzrost gospodarczy przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu, jaki wywiera na środowisko
naturalne. Ponadto, pracownicy firmy angażują się w dostawy czystej wody pitnej dla współobywateli
na całym świecie. To są niektóre informacje pochodzące z raportu Grupy za rok 2013 w sprawie
zrównoważonego rozwoju.

W 2008 roku, firma Grundfos wyznaczyła sobie cel, aby nigdy nie przekroczyć poziomu emisji CO2 z
tamtego roku pomimo, że miała opracowane plany kompleksowe go rozwoju. Ten cel został
osiągnięty. Firmie Grundfos udało się ograniczyć emisję CO2 o 20 procent, jednocześnie zwiększając
obroty o 22 procent od 2008 roku. Dodatkowo, Grupa była w stanie zmniejszyć zużycie energii o
dziewięć procent w tym samym okresie. Również zużycie wody zostało drastycznie zmniejszone
łącznie o 28 procent od roku 2008.

"Jeśli mówimy naszym klientom, że powinni dążyć do zrównoważonego rozwoju i efektywności
energetycznej dla dobra własnych finansów i dla dobra klimatu, nasze argumenty mają większą siłę
oddziaływania, gdy sami również idziemy tą drogą. Nasza obietnica z 2008 roku była niezwykle
ambitna, ale przy zastosowaniu najnowszych technologii, przykładowo silników i pomp, oraz przy
udziale pracowników, całkiem nieźle sobie poradziliśmy ", mówi Wiceprezes Grupy ds. Jakości i
Zrównoważonego Rozwoju, Pan Pernille Blach Hansen.

Pompy Grundfos są stosowane na całym świecie, między innymi w celu zapewnienia dostępu do
czystej wody pitnej. Ponadto, pracownicy Grundfos również się w to angażują i przeznaczyli własne
środki na stworzenie wodociągów w Kenii i Wietnamie. W ramach tego projektu, znanego pod nazwą
Water2Life, udało się zebrać 180.000 euro z myślą o zapewnieniu dostępu do czystej wody pitnej dla
tysięcy ludzi.
Co więcej, pracownicy Grundfos w kilku krajach zainstalowali aeratory na krany w wielu biurach i
fabrykach, a także we własnych domach w ramach wewnętrznej kampanii na rzecz oszczędnego

zużycia wody.

Raport pokazuje, że firma Grundfos ma ambitny plan zarezerwowania co najmniej trzech procent
swoich mocy przerobowych dla osób mających specjalne potrzeby. Już teraz udało się dojść do
czterech procent. Przez 46 lat, firma Grundfos zdołała zintegrować osoby niepełnosprawne fizycznie
iumysłowo i ludzi z innymi problemami wokół firmy.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie:
http://magazines.grundfos.com/Grundfos/SU/UK/GrundfosSustainabilityData2013/

Straszne powodzie dotknęły Bałkany, niszcząc ogromne obszary i powodując ofiary śmiertelne.
Firma Grundfos i jej pracownicy pomagają przekazując darowizny na zakup pomp, żywności i innych
niezbędnych artykułów.

Setki tysięcy ludzi zostało bezpośrednio poszkodowanych przez ogromne powodzie, które nawiedziły
Serbię, Chorwację oraz Bośnię. Ten największy od ponad stu lat kataklizm w tym rejonie spowodował
masowe ewakuacje, pozostawiając zniszczone domy i uszkodzoną infrastrukturę. Dlatego potrzebna
jest każda pomoc, aby usunąć wielkie masy wody i pomóc ludziom w potrzebie.

Firma Grundfos wyciąga pomocną dłoń, między innymi przekazując wiele pomp władzom lokalnym,
które odpowiadają za walkę ze skutkami powodzi w tych krajach. Do pracy zaprzęgnięte zostaną
między innymi pompy odwadniające Unilifts.

Zostaną one przydzielone do różnych obszarów w trzech krajach, oczywiście w zależności od tego,
gdzie są najbardziej potrzebne.

Oprócz pomocy polegającej na udostępnieniu pomp, pracownicy z lokalnych oddziałów Grundfos
przekazali żywność i ubrania dla osób potrzebujących za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, jak
również zgłosili się jako wolontariusze do pracy przy usuwaniu skutków powodzi, na przykład
poprzez zabezpieczanie brzegów rzek workami z piaskiem.

"Bardzo współczujemy osobom poszkodowanym i jest dla nas niezwykle ważne, aby pokazać naszą
solidarność z naszymi sąsiadami i pomagać we wszelkim możliwym zakresie, udostępniając zarówno
nasze wyroby, jak i naszych ludzi. Właśnie za to my, pracownicy Grundfos na Bałkanach pragniemy
podziękować wszystkim naszym kolegom na całym świecie, którzy okazali nam swoje
zainteresowanie. Cieszę się, że nasi pracownicy i ich rodziny są bezpieczne ", mówi Jim Toft Nielsen,
Dyrektor Generalny Grundfos Serbia.

Jeśli ktoś chce wesprzeć pomoc humanitarną, można to zrobić odwiedzając stronę internetową

Czerwonego Krzyża w swoim kraju.
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