Política de sustentabilidade
1. Introdução
A Mölnlycke é uma empresa líder mundial em soluções médicas que fornece
produtos médicos e soluções de sistemas. Nosso objetivo é progredir em termos
de desempenho na área da saúde em todo o mundo.
Queremos equipar todos na área da saúde com soluções para alcançar os
melhores resultados por meio de nosso compromisso com a segurança do
paciente e seguindo as regulamentações aplicáveis e outras obrigações de
conformidade.
Nosso objetivo é que nossos negócios sejam conduzidos de forma sustentável a
longo prazo e acreditamos que, ao integrar a sustentabilidade em nossa forma
de trabalhar e nas decisões de negócios, criaremos mais valor de longo prazo e
continuaremos a ter sucesso. Definimos para nossos fornecedores e parceiros
de negócios os mesmos padrões que estabelecemos para nós mesmos.
2. Finalidade e escopo
O objetivo desta política é definir a estrutura e a gestão da sustentabilidade da
Mölnlycke. A política se aplica ao Grupo de empresas Mölnlycke.
3. Funções e responsabilidades
O Conselho de Administração da Mölnlycke é responsável pela política e
abordagem de sustentabilidade da Mölnlycke. A política de sustentabilidade é
aprovada anualmente pelo Conselho de Administração.
A Equipe de Liderança Executiva da Mölnlycke decide sobre a execução da
política e atualiza regularmente o Conselho de Administração sobre sua
execução.
Cada funcionário da Mölnlycke partilha da propriedade e mantém a eficácia de
nossos sistemas de gestão. Nós nos esforçamos para melhorar continuamente
o nosso desempenho, além de incentivarmos e mantermos uma cultura
empresarial que promova mudanças proativas.
4. Declarações de base política
A Mölnlycke assume a responsabilidade por seu impacto nos negócios e
contribuirá para o desenvolvimento sustentável, visando quatro áreas:
• Pessoas
• Meio ambiente
• Ética da empresa
• Finanças
A Mölnlycke apoia as metas de desenvolvimento sustentável da ONU.
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4.1 Pessoas
• Nosso objetivo é criar um ambiente onde nossos funcionários se sintam
capacitados para crescer, desenvolver todo o seu potencial e tenham
orgulho de trabalhar para nós.
• Trabalhamos sistematicamente para melhorar a diversidade e inclusão,
focalizando, em particular, a igualdade de gênero.
• Nosso objetivo é um ambiente de trabalho seguro, sem acidentes e
saudável, e nosso compromisso inclui a eliminação proativa de perigos e
a redução dos riscos relacionados à saúde e segurança ocupacional.
• Nós nos esforçamos por cultivar uma cultura de aprendizado e
desenvolvimento constantes e atrair talentos que sejam essenciais para o
sucesso atual e futuro de nossos negócios.
• Medimos constantemente o nível de engajamento dos funcionários por
meio de inquéritos. A informação coletada é extremamente valiosa para
apoiar o desenvolvimento sustentável da nossa empresa, cultura e de
nossos funcionários.
• Estamos comprometidos com um diálogo respeitoso com nossos parceiros
sociais, como, por exemplo, sindicatos e conselhos de trabalhadores, a fim
de construir a cultura que ambicionamos.
4.2 Meio ambiente
• Em nossa cadeia de valor, temos uma perspectiva de ciclo de vida e
pretendemos minimizar o impacto ambiental, reduzir nossas emissões de
CO2 com base na ciência e no acordo de Paris. Otimizamos o uso de
recursos tanto em produtos quanto em produção de modo a proteger
nosso meio ambiente.
• Nós nos empenhamos em minimizar o uso de substâncias e materiais
em nossos produtos que sejam prejudiciais aos seres humanos ou ao
meio ambiente.
• Avaliamos os impactos ambientais de nossas decisões sobre
investimentos e fornecedores.
4.3 Ética da empresa
• A ética e a governança nos negócios constituem os alicerces de nosso
modelo de negócios.
• Seguimos o nosso Código de Conduta e os códigos de ética aplicáveis e
realizamos sistematicamente atividades com respeito à anticorrupção,
concorrência leal e conformidade com os cuidados de saúde para garantir
que o nosso negócio seja ético, lícito e transparente.
• Estamos comprometidos com a Convenção da ONU sobre os Direitos
Humanos, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, as
Convenções da OIT aplicáveis e o Pacto Global da ONU.
4.4 Finanças
• Gerenciamos nossos recursos financeiros de maneira adequada para
salvaguardar o desempenho financeiro sustentável de longo prazo da
Mölnlycke.
• Seguimos as leis e os regulamentos aplicáveis, assim como as
Normas Internacionais de Relatórios Financeiros aplicáveis.
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•

Nós nos esforçamos para garantir investimentos responsáveis,
integrando parâmetros de sustentabilidade no processo de
investimento.

5. Envolvimento das partes interessadas
Nosso empenho inclui ainda a abordagem das questões de sustentabilidade que
são relevantes para a Mölnlycke como uma empresa do setor de saúde. O
envolvimento com as partes interessadas e ações transparentes são importantes
para nós como empresa.

6. Relatórios
A Mölnlycke se esforça para ser transparente em seus esforços para apoiar
o desenvolvimento sustentável de longo prazo de seus negócios. Todos os
anos, a Mölnlycke apresenta no relatório de sustentabilidade o seu
desempenho em relação às medidas de sustentabilidade.

Zlatko Rihter
CEO
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