Производството на Ново Нордиск ще е със 100% енергия от
възобновяеми източници през 2020 г.

Компанията си поставя нова задача – да оказва нулево негативно
влияние върху околната среда с всичките си дейности до десет години

30 Април, 2019 – Ново Нордиск ще реализира целта си през 2020 г. цялото
производство на компанията да се реализира с електроенергия от възобновяеми
източници. Това ще доведе до пълното отстраняване на вредните емисии от CO2,
получавани при тази дейност. Освен това компанията си поставя нова цел – до
2030 г. да сведе до нула вредните емисии при останалите си операции и
транспорт.
През 2015 г. Ново Нордиск си постави цел да използва електроенергия при
производството на продуктите си само от възобновяеми източници. Още тогава
производствените мощности в Дания, Бразилия и Япония работеха изцяло с
такава енергия. В Китай и Европа заводите на компанията използват енергия от
вятърни мелници, а в Бразилия от вода. Сега енергия от възобновяеми
източници ще използват и заводите на компанията в САЩ, където бе изградена
нова соларна инсталация от 672 акра. Големината й съответства на размера на
500 футболни игрища. Тя се намира в Северна Каролина и ще захранва с ток
всички производствени мощности на компанията в САЩ от началото на 2020 г.
Успоредно с реализирането на първата си цел за намаляване на вредните
емисии от CO2, Ново Нордиск си поставя и нова - да ги сведе до нула през
следващите десет години в сферата на всички свои операции и транспорт. Тази
амбиция е част от новата стратегия „Кръг до нула“ („Circular for Zero“), като
единствената й цел е да превърне Ново Нордиск в компания, която не оказва
негативно влияние върху околната среда.
„Над 29 милиона души по света използват нашите медикаменти, от началото на
следващата година те могат да продължат да го правят, знаейки, че са
произведени само чрез енергия от възобновяеми източници“, каза Ларс
Фруергард Йоргенсен, изпълнителен директор на Ново Нордиск. “Посвещавайки
се на каузата да достигнем до нула вредни емисии в нашите операции и
транспорт през 2030 г. ние работим за деня, когато ще имаме възможност да
кажем, че сме компания, която има нулево влияние върху околната среда“,
допълни той.
Ново Нордиск бе първата фармацевтична компания, която се присъедини към
RE100 (световна корпоративна инициатива, обединяваща бизнеса, който иска да
използва изцяло енергия от възобновяеми източници). Сега тя се превърна и в
първата фармацевтична компания, която става част от CE100, която е водещата
световна мрежа за кръгова икономика. Новата стратегия „Кръг до нула“ ще има
три основни фокуса:

1. Кръгова компания:
Ново Нордиск ще продължи да намалява следите, които оставя върху околната
среда чрез производството си, работейки за елиминирането на отлагането на
отпадъци, загубите от вода, енергия и други суровини.
2. Кръгови доставки:
Ново Нордиск ще намали въздействието на доставките си върху околната среда
чрез колаборация с дистрибуторите, за да поощри циркулярните бизнес
практики, като увеличи използването на рециклирани и въглеродно-неутрални
материали и източници.
3. Кръгови продукти:
Ново Нордиск ще обнови съществуващите си продукти и ще създаде нови,
базирани на циркулярните принципи, ще работи за устойчиви решения за
многократна употреба и рециклиране.
За постигането на тези цели Ново Нордиск ще си партнира с фондацията на Елън
МакАртур, която има амбицията да ускори преминаването към кръгова
икономика. “Ние сме щастливи, че Ново Нордиск стана първата фармацевтична
компания, която се присъедини към CE100. Компанията сега принадлежи към
избрана група от водещи организации, които помагат за прехода към кръговата
икономика,” каза Джо Мърфи, лидер на CE100.

За Ново Нордиск
Ново Нордиск е глобална компания с над 95-годишна история на иновации и
лидерство в сферата на диабета. Това наследство дава опит и способности да
помагаме на хората със затлъстяване, хемофилия, нарушения в растежа и други
сериозни хронични заболявания. Позиционирана в Дания, Ново Нордиск има 43
3200 служители в 80 държави в света. Нейните продукти се разпространяват в
над 170 страни. За повече информация посетете novonordisk.com, Facebook,
Twitter, LinkedIn, YouTube.

