Vacse Hållbarhetspolicy
Fastställd av Vacse AB (publ) styrelse den 8 september 2021

Omfattning och ansvar för policyn
Vacses styrelse fastställer bolagets övergripande hållbarhetspolicy. Hållbarhetspolicyn omfattar all verksamhet som
bedrivs i Vacse-koncernen. Policy revideras årligen.
Vacses VD är ytterst ansvarig för hållbarhetspolicyn och att den integreras i verksamheten.
Alla medarbetare ansvarar för att känna till och agerar i linje med denna policy.

Vår syn på hållbarhet
Hållbarhet för oss innebär att ta ett långsiktigt miljömässigt, etiskt och socialt ansvar för utvecklingen av bolaget
gentemot ägare, hyresgäster, leverantörer, medarbetare och samhället. Ett holistiskt hållbarhettänk skall prägla
verksamheten, från det dagliga arbetet på kontor till drift, skötsel och uppförande av bolagets fastigheter.
Som långsiktig ägare av moderna samhällsviktiga fastigheter är Vacses målsättning att äga och uppföra fastigheter
som är hållbara under lång tid framöver ur ett ekonomisk och miljömässigt perspektiv och som möjliggör
samhällsviktig verksamhet.
För Vacse är social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet grunden till ett lönsamt och långsiktigt fastighetsägande och
hållbarhetsarbetet bedrivs utifrån följande områden:
•

•

•

Ansvarsfullt företagande där vi arbetar med att stärka kulturen kring god affärsetik och en inkluderande
och välmående arbetsplats. Vi arbetar ambitiöst med hållbar finansiering och social och miljömässig
leverantörsuppföljning.
Hållbara Fastigheter där vi både begränsar och anpassar våra fastigheter efter klimatförändringarna, detta
med förnybar och effektiv energianvändning som en av lösningarna. Vidare arbetar vi med effektiv, cirkulär
och ändamålsenlig material- och resursanvändning samt att fastigheterna håller en hög miljöprestanda.
Samverkan för samhällsnytta som innebär att vi erbjuder trygga och säkra miljöer och samarbetar med våra
hyresgäster för hållbar utveckling. Vi bedriver också ett aktivt samhällsengagemang som linjerar med vår
kärnverksamhet.

Vårt ansvar
Vi genomför varje år en väsentlighetsanalys som baseras på dialog med de intressenter som påverkar och påverkas
av vår verksamhet. För våra mest väsentliga områden utvärderas årligen möjligheter och risker.
Vi bedriver verksamheten i enlighet med internationella konventioner som ILO:s kärnkonvention, Parisavtalet samt
FN:s globala mål (Agenda 2030). 2018 anslöt vi oss till UN Global Compact och har sedan förbundit oss till de tio
principerna kopplat till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
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