
Til øjeblikkelig offentliggørelse

Axalta udgiver bæredygtighedsrapport 2014 - 2015
Gennemgang af fremskridt og initiativer i drift, F&U, Human Resources og CSR

Philadelphia, Pennsylvania, USA – 16. august 2016 - Axalta Coating Systems

(NYSE: AXTA), en af verdens førende producenter af våd- og pulverlakker, har

offentliggjort sin bæredygtighedsrapport, som beskriver virksomhedens udvikling

mod en række bæredygtighedsmål målt i løbet af 2014 og 2015. Rapporten

gennemgår de resultater mht. drift og overholdelse af miljølovgivning, teknologi og

produktinnovationer, talenterhvervelse og -udvikling, som danner grundlaget for

fortsat vækst, samt virksomhedens arbejde med dens samfundsansvar, der giver

noget tilbage til de lokalsamfund, som Axalta opererer i. Rapporten blev udarbejdet

ved hjælp af Global Reporting Initiative's (GRI) G4-retningslinjer og indeholder et

udfyldt GRI-indeks.

"Vores rapport katalogiserer betydelige fremskridt hen imod opfyldelsen af de

centrale mål for bæredygtighed, som vi sætter for os selv, som vi bestræber os på at

hjælpe vores kunder med at opfylde, og som samfundet forventer af ansvarlige

virksomheder," forklarer Axaltas bestyrelsesformand og administrerende direktør

Charlie Shaver. "Bæredygtighed er grundlæggende for vores forretning. Vores lakker

er designet til gøre vores kunders produkter i stand til at holde længere og yde

bedre. Det sikrer deres succes, og når de lykkes, lykkes vi også. Vi er også stolte af
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vores indsats for at minimere vores påvirkning af miljøet, mens vi fremstiller vores

lakker."

Perioden på to år, som rapporten omfatter, har været transformerende for Axaltas

historie. Efter dannelsen som et selvstændigt selskab, har Axalta indledt en

vækstkurs og annonceret udvidede produktionsfaciliteter i Kina, Tyskland, Brasilien,

Mexico, Argentina og Indien. Disse faciliteter er enten allerede færdige eller under

opførelse, og er designet med næste generations teknologi, med henblik på at

reducere miljøbelastningen under fremstillingen af kvalitetslakker. Selv om

produktionen er steget med mere end 12 procent siden 2013, og antallet af

fremstillingssteder er øget fra 35 til 38, er vores energiintensitetsrate faldet med 6

procent i samme periode. Data viser, at Axaltas engagement i at fastholde en sikker

arbejdsplads er forblevet stærkt.

Der blev også annonceret investeringer i at udvide F&U-kapaciteten, som vil være

nødvendig for at udvikle den næste generation af lakteknologier til Axaltas kunder.

Lakker, som er sammensat med henblik på at hjælpe dem med at opfylde deres mål

for bæredygtighed. Nye sammensætninger gør Axaltas autolakker i stand til yde godt

på kulfiber og andre lette underlag, som i stigende grad integreres i køretøjets design

for at forbedre brændstoføkonomien og reducere CO2-udledningen. Axaltas Alesta®

pulverlak hjælper med at reducere bygningers varmeoptagelse, hvilket reducerer

omkostninger til klimaanlæg og det deraf følgende energiforbrug. Tillige gør den

fjernelse af graffiti, som er en byrde på milliarder for både den offentlige og private

sektor, langt mere effektiv og økonomisk. Energioptimerende lakker som

Voltahyde™, der betyder motorer fungerer mere produktivt, fås også i formaldehyd-

fri sammensætninger.

Læs mere om Axaltas initiativer inden for bæredygtighed og se vores fulde rapport

på http://www.axaltacs.com/axaltasustainability.

Om Axalta Coating Systems – fejrer 150 år i overfladebehandlingsindustrien



Axalta er en førende global virksomhed, der fokuserer på overfladebehandling og

tilfører kunderne innovative, farverige, flotte og holdbare løsninger. Vores

overfladebehandlinger er udviklet for at forhindre gennemtæring, og sikre at de

materialer, vi overfladebehandler, holder længere. Det gælder alt fra lette OEM-

køretøjer, personbiler og erhvervskøretøjer til elektriske motorer, bygninger og rør.

Med 150 års erfaring inden for overfladebehandling finder Axaltas 12.800

medarbejdere stadig endnu bedre løsninger til vores mere end 100.000 kunder i 130

lande med vores overfladebehandling, applikationssystemer og teknologi i topklasse.

For yderligere oplysninger, besøg axaltacoatingsystems.com og følg os på Twitter

@axalta og på LinkedIn
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