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Kita adalah pemimpin dalam bisnis benang industri, yang memanfaatkan bakat dan teknologi di bidang
tekstil untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Membatasi dampak yang kita timbulkan pada lingkungan
adalah bagian penting dari bisnis kita, dan harus dipandang serius oleh setiap orang di Coats. Manajemen
senior Coats telah menentukan tujuan dan target untuk mencapai standar praktik performa lingkungan
tertinggi untuk Grup ini.
Kita menjaga lingkungan dengan:
•

bertindak secara bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional kita. Kita mematuhi semua undang-undang
dan peraturan lingkungan yang berlaku;

•

memberikan informasi, pelatihan, dan sumber daya yang tepat kepada setiap anggota tim Coats demi
memastikan kita senantiasa meningkatkan performa lingkungan kita;

•

mengidentifikasi aspek lingkungan penting yang memengaruhi bisnis kita di tingkat lokal, regional, dan global,
serta senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap proses produksi;

•

memastikan setiap unit Coats memiliki prosedur untuk merespons kecelakaan dan keadaan darurat, serta
mencegah dan memitigasi dampak lingkungan yang ditimbulkan;

•

mematuhi serangkaian standar emisi air buangan global yang sesuai dengan dan, dalam banyak kasus,
melampaui persyaratan hukum negara tempat kita beroperasi;

•

mengurangi, menggunakan kembali, atau mendaur ulang bahan, jika memungkinkan, serta menggunakan bahan
daur ulang dan berkelanjutan dalam pengembangan produk kita;

•

mendorong pemasok dan kontraktor kita untuk mengurangi dampak lingkungan mereka;

•

bekerja sama dengan pemasok untuk memastikan mereka mematuhi Daftar Zat Terlarang (‘RSL’) kita, yang
merupakan salah satu daftar paling komprehensif di industri ini;

•

berkomitmen untuk mengelola semua operasional produksi kita melalui sistem manajemen lingkungan
terstruktur yang selaras dengan ISO 14001; dan

•

secara berkala memberikan informasi dan kabar terbaru seputar performa lingkungan kepada para pemangku
kepentingan kita.

Kita akan secara berkala meninjau Kebijakan Lingkungan ini untuk memastikan Kebijakan ini membantu kita
dalam memenuhi sasaran yang telah disepakati.
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