Nowa organizacja w rejestrze EMAS
2018-04-25

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. to kolejna ﬁrma, która została zarejestrowana w systemie ekozarządzania i
audytu (EMAS). Tym samym dołączyła do grona 68 organizacji posiadających certyﬁkat EMAS.
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. otrzymała certyﬁkat EMAS podpisany przez Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska, Krzysztofa Lissowskiego. Firma znajduje się w rejestrze EMAS pod numerem PL
2.04-004-83
Głównym przedmiotem działalności Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. jest produkcja i sprzedaż
politereftalanu etylenu (PET). PET jest ważnym i uniwersalnym tworzywem sztucznym wykorzystywanym do
produkcji szerokiego spektrum opakowań do napojów, żywności, wyrobów farmaceutycznych, jak również
innych produktów konsumpcyjnych i przemysłowych.
Produkt uzyskał aprobatę czołowych światowych producentów napoi, kosmetyków i artykułów chemii
gospodarstwa domowego. Najobszerniejszą grupą produktów dostępnych z PET są butelki do napojów.
Konsumenci mają częsty kontakt z produktem ﬁrmy Indorama na co dzień - jedna na półtorej butelki w Polsce
pochodzi z włocławskiego PET-u.
Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. jest częścią Grupy Indorama, jednego z największych zintegrowanych producentów poliestru na świecie oraz wiodącego producenta przędz
wełnianych. Koncern jest obecny w 75 lokalizacjach w 25 krajach na całym świecie i zatrudnia 15 tys. pracowników.
Firma wkroczyła do Polski w 2011 roku, przejmując od SK Chemicals fabrykę PET we Włocławku, gdzie znajduje się jej siedziba główna. Od tego momentu włocławska ﬁrma dynamicznie
rośnie, zwiększając moce produkcyjne, otwierając się na nowe rynki i rozszerzając ofertę produktową.
Indorama Ventures Poland oprócz Włocławka posiada jeszcze jedną lokalizację, którą stanowi biuro marketingu w Warszawie. Do głównych zadań działu należy współpraca z obecnymi
klientami oraz pozyskiwanie nowych klientów przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z dotychczasowymi nabywcami oraz umocnienie pozycji produktu na rynku.
----EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to promowany przez Komisję Europejską system certyﬁkacji środowiskowej. Jest użytecznym narzędziem tworzenia w organizacjach
kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią. Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla
przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych.
Obecnie w systemie znajduje się 69 organizacji, zarówno instytucji administracji publicznej, jak i ﬁrm prywatnych. Są to liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali
regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. W swoich branżach ﬁrmy te stanowią punkt
odniesienia przy ocenie efektywności środowiskowej.

