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Matas A/S - Politik for samfundsansvar
Indledning
Som den førende detailkæde i Danmark inden for sundhed og skønhed, er det Matas’ målsætning
at drive en ansvarlig og bæredygtig forretning for vores aktionærer, kunder, medarbejdere og
samfundet som helhed.
Siden 1956 har politikken for samfundsansvar været – og vil fortsat være – en vigtig del af Matas’
strategiske overvejelser. Denne politik danner rammen for de centrale principper i Matas’ politik
for samfundsansvar.
Vores ansvar
Vi vil til stadighed forbedre vores produkters bæredygtighed under hensyntagen til de
teknologiske muligheder, kundernes behov og omverdenens forventninger. I vores proaktive
produktudvikling har vi meget stor fokus på den nyeste viden om indholdsstoffers indvirkning på
sundhed og miljø.
Vi sigter på at få tilstrækkelig viden om forsyningskædens miljømæssige påvirkning og anvende et
livscyklusperspektiv ved implementering af forbedringer.
Vi vil sørge for, at de produkter og aktiviteter som vi tilbyder, giver vores kunder mulighed for at
foretage bæredygtige valg. Vi vil rådgive kunderne om brugen af vores produkter, og vi vil give
dem den nødvendige information om bæredygtig anvendelse.
Vi vil sikre os, at vores medarbejdere løbende er involveret i Matas’ bæredygtige aktiviteter, og at
de løbende bliver undervist i og motiveret til at udføre deres arbejde på en miljømæssig og etisk
ansvarlig måde.
Vi vil sikre diversitet på arbejdspladsen ved at tiltrække, udvikle og fastholde kvalificerede
medarbejdere uanset køn, etnisk oprindelse, alder, handicap, seksuel orientering eller religion.
Vi anser national lovgivning og internationale konventioner som værende minimum standarder.
Matas samarbejder med flere forbrugerorganisationer og andre partnere omkring seriøse
projekter med humanitære og miljømæssige formål. Som ansvarlig virksomhed vil Matas fortsætte
med at udvikle og indgå nye partnerskaber, som vil gøre en forskel for miljøet og vores kunders
sundhed.
Matas samarbejder med forbrugerorganisationer og eksperter samt organisationer som gør en
forskel for den almene sundhed, miljøet og vores kunder, bl.a. Kræftens Bekæmpelse,
Hjerteforeningen og Astma-Allergi Danmark. Samarbejdet har til formål at fremme sundhed og
miljø.
På Matas’ website (Matas.dk/samarbejdspartnere) findes oplysninger om vores
samarbejdspartnere og de aktiviteter, vi i fællesskab gennemfører.
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Matas har tilsluttet sig og har selv implementeret adskille initiativer, bl.a. oprettelsen af Matas
Miljøfond, Matas Retursystem og brugen af det nordiske miljømærke (Svanemærket). På Matas’
website findes mere information om disse initiativer (Matas.dk/ansvarlighed)
Vores tilgang til samfundsansvar
Vores samfundsansvarlige forpligtelser og principper er baseret på vores kunders og
medarbejderes behov samt miljøet og er af væsentlig betydning for vores beslutninger og
prioriteringer.
Samfundsansvar i Matas
I Matas betyder samfundsansvar at drive forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde med
behørigt hensyn til miljøet, baseret på principperne i FN’s Global Compact (virksomheders
samfundsansvar):
Miljø
•
•
•

Anvende et forsigtighedsprincip ved miljømæssige udfordringer
Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Medarbejderes rettigheder
•
•
•
•

Opretholde frihed til organisering og anerkendelse af medarbejdernes ret til kollektive
forhandlinger
Afskaffe alle former for tvangsarbejde
Effektiv afskaffelse af børnearbejde
Eliminering af diskrimination og spredning af miljøvenlige teknologier

Menneskerettigheder
•
•

Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder
Sikre at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Anti-korruption
•

Modarbejde alle former for korruption, inklusiv afpresning og bestikkelse

Matas forpligter sig til at tilbyde vores kunder miljømæssigt sunde og allergivenlige produkter i en
til enhver tid høj kvalitet og til rimelige priser. Matas tilstræber at forbedre egne varer, så de
indeholder et minimum af parfume, parabener og farlige kemikalier, samtidig med at Matas
tilsikrer, at produktionen af egne varer foregår med minimal påvirkning af miljøet.
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Organisation og rapportering
Informations- og miljøafdelingen er ansvarlig for udviklingen af Matas’ strategi for samfundsansvar
og samarbejder med øvrige afdelinger for at implementere strategien i hele driften.
Matas rapporterer samfundsansvar årligt i henhold til gældende lovgivning.
Tiltrådt af Bestyrelsen i Matas A/S den 10. juni 2013
Tiltrådt af Bestyrelsen i Matas A/S den 7. november 2017
Tiltrådt af Bestyrelsen i Matas A/S den 7. november 2018
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