
   
 
 

For femte år i træk anerkendes L’Oréal som førende på verdensplan inden for 
miljøområdet med 3 x A fra CDP for at tackle klimaforandringer, beskytte 

skove og arbejde for vandsikkerhed 
 

 
 
 
Clichy, 8. december 2020 – For 5. år i træk anerkendes L’Oréal  af CDP som en af verdens førende virksomheder 
inden for bæredygtighed. CDP er en global non-profit organisation, der opfordrer virksomheder til at 
offentliggøre deres miljødata og vurderer deres resultater og indsats for at vise gennemsigtighed.   
 
L’Oréal er den eneste virksomhed, der i fem år i træk har opnået et 'A' for alle tre miljøtemaer, der vurderes af 
CDP: håndtering af klimaforandringer, beskyttelse af skove og arbejde for vandsikkerhed. I år har i alt 9.600 
virksomheder afgivet data om miljøpåvirkninger, risici og muligheder via CDP's spørgeskemaer.  
 
Jean-Paul Agon, bestyrelsesformand og CEO for L’Oréal, siger: “At vi får 3 x ’A’ er en anerkendelse af vores 
mangeårige engagement inden for bæredygtighed og det fantastiske arbejde, der udføres af vores medarbejdere 
rundt om i verden, sammen med vores leverandører og partnere. For første gang nogensinde er 10 virksomheder 
i år kommet på Triple A-listen. Det er værd at fejre. Et stigende antal virksomheder er nu involveret i dette 
fremragende initiativ. De gør alle et inspirerende arbejde inden for bæredygtig udvikling og udviser lederskab for 
at håndtere de kæmpe trusler, som vores verden står overfor. Bæredygtighed er ikke et spørgsmål om 
konkurrence: Det er et kollektivt ansvar, vi skal tage meget alvorligt. Sammen gør vi en forskel.” 
 
Paul Simpson, CEO for CDP, siger: “Tillykke til L’Oréal for deres lederskab og engagement i miljømæssig 
gennemsigtighed og for at være den eneste virksomhed, der har opnået en plads på CDP's Triple A-liste i fem år i 



træk. Flere virksomheder skrider til handling, og det er især imponerende i dette udfordrende år, der er præget af 
COVID-19. Risikoen for virksomheder som følge af klimaforandringer, skovrydning og vandusikkerhed er enorm. 
Vi ved, at de muligheder, der kan skabes ved at handle, langt opvejer de risici, der er forbundet med inaktivitet. 
Vores A-liste er en hyldest til de virksomheder, der forbereder sig på at udmærke sig i fremtidens økonomi ved at 
handle i dag.” 
 
Denne præstation er resultatet af L'Oréals ambitiøse mål og mangeårige tiltag for at reducere CO2-udledninger, 
arbejde mod skovrydning i forsyningskæden og forbedre forvaltningen af vand. Med udgangspunkt i et dybt 
forankret engagement i bæredygtighed og håndgribelige resultater lancerede koncernen i juni 2020 sin nye 
strategi for bæredygtighed, L’Oréal for the Future, som omfatter en række ambitiøse mål for klima, vand, 
biodiversitet og naturressourcer for det kommende årti.  
 
CDP anvender en detaljeret og uafhængig metode til at vurdere virksomheder og tildeler en score fra A til D - 
baseret på omfanget af offentliggørelse, bevidsthed om og styring af miljørisici og demonstration af bedste 
praksis i forbindelse med miljømæssigt lederskab, såsom fastsættelse af ambitiøse og meningsfulde mål. Dem, 
der ikke videregiver, eller som har givet utilstrækkelige oplysninger, tildeles scoren F. For yderligere oplysninger, 
se: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores. 
 
 
 
Om CDP 

CDP er en global non-profit organisation, der får virksomheder og regeringer til at reducere deres udledning af drivhusgasser 
og beskytte vandressourcer og skove. Investorer har tildelt os førstepladsen inden for klimaforskning. Vi samarbejder med 
institutionelle investorer med aktiver på 106 billioner USD. På det grundlag udnytter vi investorernes og købernes indflydelse 
og motiverer virksomheder til at offentliggøre og styre deres miljøpåvirkninger. Over 9.600 virksomheder med over 50% af 
den globale markedsværdi har offentliggjort miljødata via CDP i 2020. Desuden har hundredvis af byer, stater og regioner 
offentliggjort sådanne miljødata. Det gør CDP's platform til en af de mest omfattende informationskilder på globalt plan om, 
hvordan virksomheder og regeringer driver miljøforandringer. CDP er stiftende medlem af We Mean Business-koalitionen. 
Besøg https://cdp.net/en eller følg os på @CDP for at få mere at vide.   
Om L’Oréal 
L’Oréal har helliget sig skønhed i over 100 år. Med sin unikke internationale portefølje på 36 forskellige og komplementære 
brands havde koncernen i 2019 en omsætning på 29,87 milliarder euro og beskæftiger 88.000 medarbejdere på verdensplan. 
Som verdens førende skønhedsvirksomhed er L’Oréal til stede i alle distributionskanaler: dagligvarehandelen, stormagasiner, 
apoteker og apoteker, frisørsaloner, travel retail, egne butikker og e-handel. Forskning, innovation og et dedikeret 
forskerteam på 4.100 personer er kernen i L'Oréals strategi og arbejde for at opfylde skønhedsdrømme over hele verden. 
L’Oréal fastsætter ambitiøse mål for bæredygtig udvikling i hele koncernen for 2030 og stiler mod at styrke økosystemet for 
at skabe et mere inklusivt og bæredygtigt samfund. For yderligere oplysninger, se: https://mediaroom.loreal.com/  

 
Om L’Oréal for the Future 

L'Oréals nye program for bæredygtighed, L’Oréal for the Future, blev lanceret i juni 2020. Med udgangspunkt i objektive 
resultater forpligter koncernen sig til at respektere planetære grænser og tilpasse sin drift til grænserne for, hvad Jorden kan 
holde til, som defineret af miljøvidenskaben. L’Oréal implementerer derfor et nyt internt transformationsprogram med 
objektive mål for at begrænse alle vores aktiviteters påvirkninger af klima, vand, biodiversitet og naturressourcer. Disse nye 
mål vil ikke blot fokusere på koncernens direkte påvirkning, men også håndtere dens indirekte påvirkning i forbindelse med 
leverandørernes aktiviteter og forbrugernes anvendelse af vores produkter.  

På klimaområdet er L'Oréals overordnede 2030-mål at reducere udledningen af drivhusgasser fra alle områder med 50% pr. 
færdigt produkt. Som medlem af initiativet "Business Ambition for 1.5°C" har koncernen også forpligtet sig til at opnå en 
nettoudledning på nul inden 2050. I 2025 vil alle fabrikkerne have opnået CO2-neutralitet. Blandt andre strategiske 
forpligtelser har L’Oréal også forpligtet sig til at genanvende og recirkulere 100% af det vand, der anvendes i virksomhedens 
industrielle processer inden 2030. Desuden vil 100% af de biobaserede ingredienser til formler og materialer til emballage, 
inden udgangen af årtiet, være sporbare og komme fra bæredygtige kilder, uden at være forbundet med skovrydning. 

For at tackle nogle af de største miljømæssige og sociale udfordringer afsætter L’Oréal også 100 millioner euro til at fremme 
investeringer dedikeret til genskabelse og udvikling af den cirkulære økonomi og 50 millioner euro til en velgørenhedsfond 
til fordel for særligt sårbare kvinder. Læs mere om L’Oréal for the Future her. 

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores
https://cdp.net/en
https://mediaroom.loreal.com/
https://csr.dk/sites/default/files/L%27Or%C3%A9al%20for%20the%20future_booklet_2020_Danish.pdf

