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CHEP Europe modtager for femte år i træk topplacering for sin 

bæredygtighedsindsats 
 

Virksomhedens forsyningskædeløsninger er blevet anerkendt af det uafhængige 
vurderingsbureau EcoVadis.  

 
31. marts 2020 - Forsyningskædeeksperten CHEP Europe har modtaget EcoVadis’ Guld-status 
for sin bæredygtighedsindsats. Det placerer dem fortsat blandt de top 5 procent grønneste 
leverandører på verdensplan. Det er første gang nogensinde, at en forsyningskædevirksomhed 
opnår topkarakteren guld-status fem år i træk.  

CHEP Europe har særligt udmærket sig inden for områderne miljø, arbejdsmarkedsstrategier, fair 
forretningspraksis og forsyningskæder.  

EcoVadis’ metode er baseret på internationale standarder for virksomheders sociale ansvar, 
herunder Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact og ISO 26000. Ecovadis’ 
vurdering dækker 198 forskellige kategorier og vurderer 60.000 virksomheder i 155 lande.  

Cirkulær økonomi på global skala 
CHEP er en del af Brambles Group; en virksomhed specialiseret i forsyningskædeløsninger 
baseret på en ”del og genbrug”-model af paller, kasser og containere. Gruppen blev for nylig 
rangeret som den mest bæredygtige virksomhed i verden af Dow Jones’ magasin Barron’s. 
Førstepladsen modtog Brambles  først og fremmest på grund af den cirkulære forretningsmodel 
og gode forhold for medarbejderne. Brambles har også underskrevet FN’s Global Compact og 
2020 Sustainablity Goals, der er tæt forbundet med FN’s overordnede bæredygtighedsmål 
(SDG’erne). 
 
Geraint Thomas, Sustainability Director i CHEP Europe, siger:  

”Vi er ekstremt stolte over at modtage endnu en udmærkelse for vores arbejde med CSR. Social 
ansvarlighed er en kerneværdi bag alt, hvad vi gør. Vores forretning er grundlæggende bygget 
på en cirkulær tankegang, hvor vi forsøger at begrænse mængden af affald i hele 
forsyningskæden, og vi er overbeviste om, at deling og genbrug af naturens begrænsede 
ressourcer er det rigtige for samfundet.  Alene sidste år har vores aktiviteter reduceret mængden 
af affald med 1,3 megaton og CO2-udledningen med 2 millioner ton. Samtidigt har vi reddet 1,7 
millioner træer.” 

”Vi har desuden et omfattende frivilligt program, hvor vores ansatte kan bruge tre arbejdsdage 
om året på forskellige slags frivilligt arbejde. I 2019 lagde vores medarbejdere på verdensplan 
21.600 timer i frivilligt arbejde.” 

http://www.ecovadis.com/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.chep.com/uk/en/consumer-goods/brambles-takes-top-spot-most-sustainable-company-globally


 
 
 
 
 
 
 
 
Om EcoVadis 
EcoVadis driver den første samarbejdsplatform, der leverer bæredygtighedsvurderinger for 
leverandører på tværs af 150 sektorer og 140 lande. EcoVadis’ vurderinger og 
overvågningsredskaber er lette at bruge og giver virksomheder mulighed for bedre at forvalte 
risici og fremme grøn innovation i deres globale forsyningskæder. www.ecovadis.com 
 
Om CHEP 
CHEP hjælper med at flytte flere varer for folk til flere destinationer end nogen anden organisation 
i verden. Vores paller, kasser og containere udgør den usynlige rygrad i den globale 
forsyningskæde, og verdens største brands har tillid til, at CHEP transporterer deres varer 
effektivt, bæredygtigt og sikkert. Som pionerer indenfor deleøkonomien har CHEP skabt en af 
verdens mest bæredygtige logistikvirksomheder baseret på en model, som kaldes ”pooling”, hvor 
de deler og genbruger deres platforme. CHEP betjener primært området inden for hurtigt-
transporterede forbrugsvarer (f.eks. tørvarer, dagligvarer, sundhedsvarer og artikler til personlig 
pleje), friske fødevarer, drikkevarer mv. CHEP beskæftiger cirka 11.000 mennesker på 
verdensplan. CHEP ejer 330 millioner paller, kasser og containere gennem et netværk på mere 
end 750 servicecentre, der understøtter mere end 500.000 kundepunkter for globale mærker som 
Procter & Gamble, Sysco og Nestlé. CHEP indgår i Brambles Group og driver virksomhed i over 
60 lande og har sine største forretningsvirksomheder i Nordamerika og Vesteuropa. Flere 
oplysninger om CHEP fås på www.chep.com. Du kan få flere oplysninger om Brambles Group 
ved at besøge www.brambles.com. 
 
For medieforespørgsler bedes du kontakte: 

 Manuela García 
Chef for ekstern kommunikation 
Europa, Afrika, Indien & Mellemøsten 
Brambles Group  
Tlf.: +34 696114696 
manuela.garcia@brambles.com     
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