Květen 2013
Zpráva o udržitelném rozvoji pro rok 2012:

Společnost Bayer dokumentuje ekonomický, sociální a
ekologický rozvoj
Generální ředitel společnosti Bayer p. Dekkers: „Inovace a udržitelnost jsou hnací silou, která stojí za naším obchodním
úspěchem“ / Integrovaný reporting od roku 2014
Leverkusen, květen 2013 – Společnost Bayer v květnu 2013 vydala svou zprávu o udržitelném rozvoji za rok
2012. 72stránková zpráva, která byla vydána v němčině a angličtině, podrobně dokumentuje výkon
společnosti v oblasti udržitelnosti. Jejích šest kapitol – Otázky strategie a zaměření, Vedení a firemní řízení,
Inovace a dozor na produkty, Zaměstnanci, Ekologické a sociální závazky – ilustrují, jak skupina slučuje
komerční úspěch s plněním sociálních a ekologických požadavků. Online verze zprávy s dalšími informacemi
je dostupná na adrese www.sustainability2012.bayer.com
„Hnací silou, která stojí za naším obchodním úspěchem, je inovace a udržitelnost,“ říká Dr. Marijn Dekkers,
předseda představenstva společnosti Bayer AG. „Udržitelnost je pevně zakotvena v jádru našeho podnikání a
představuje definující prvek naší firemní strategie.“ P. Dekkers dodává: „Naše poslání „Bayer: věda pro lepší
život“' zahrnuje závazek pomáhat lidem zlepšovat jejich život. Chceme toho dosahovat pomocí inovativních
produktů, odpovědné firemní politiky a výrobními postupy šetrnými vůči zdrojům. Koneckonců, pro udržitelný
úspěch je důležitá otázka „co“ i „jak“. Tento rok slavíme 150. výročí společnosti, což potvrzuje, že funkční
udržitelnost je nepostradatelnou součástí receptu společnosti Bayer na úspěch.“
Nejvyšší úroveň reportingu „A+“ a integrovaný reporting od roku 2014
Společnost Bayer slaďuje své výkaznictví s mezinárodními normami platformy Spojených národů Global
Compact a iniciativy Global Reporting Initiative (GRI). Iniciativa GRI certifikovala Zprávu o udržitelném rozvoji
za rok 2012 úrovní reportingu „A+“ – tedy nejvyšší možnou úrovní. Zprávu posuzovali také auditoři společnosti
PricewaterhouseCoopers.
Od roku 2014 dále, tedy poprvé za vykazovaný rok 2013, bude společnost Bayer slučovat své výroční výkazy
a výkazy udržitelnosti do jedné integrované výroční zprávy; bude jednou z prvních společností DAX, které tak
učiní. Společnost tak zdůrazní význam udržitelnosti pro základ svého podnikání také prostřednictvím
reportingu.
Dosažené úspěchy v oblasti zdravotnictví, zemědělství a high-tech materiálů
V oblasti zdravotnictví se zaměření společnosti Bayer na udržitelnost soustředí na to, aby stále více lidí mělo
možnost získat přístup k lékům. Například v roce 2012 společnost rozšířila svou spolupráci s americkou
vládní humanitární organizací USAID a zahájila iniciativu Contraceptive Security Initiative (Iniciativa
antikoncepční bezpečnosti) v subsaharské Africe. Od roku 2012 je antikoncepční pilulka nabízena za
sníženou cenu v Rwandě a také v Etiopii, Tanzanii a Ugandě. Do roku 2014 bude následovat dalších sedm
zemí.
V oblasti zemědělství společnost Bayer přijala komplexní pětibodový plán na podporu bezpečnosti potravin.
Vedle inovačních, integrovaných řešení kombinujících osiva s chemickou a biologickou ochranou plodin
usiluje společnost o podporu zemědělců při budování know-how, zvyšování zemědělské produktivity,
posilování zdraví plodin a navazování partnerství v zemědělském sektoru. Společnost tak chce být zejména
schopna pružně reagovat na různé výrobní podmínky a zvyšující se očekávání zákazníků.
Program EcoCommercial Building (Ekokomerční budova, ECB) společnosti Bayer v oblasti high-tech
materiálů napomáhá přístupu ke komplexním odborným znalostem při realizaci koncepcí energeticky
efektivních budov, které jsou přizpůsobeny regionálním požadavkům. Do konce roku 2012 vytvořila iniciativa
pro udržitelnou stavbu se zaměřením na komerční budovy sedm středisek kvality s 82 síťovými partnery ze
všech oblastí stavebního sektoru. Administrativní budova společnosti Bayer v Greater Noida v Indii
vybudovaná podle normy ECB získala od americké Rady pro šetrné budovy (Green Building Council)
platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), když obdržela nejvyšší
hodnocení všech dob.
Význam udržitelných podnikatelských postupů pro zainteresované osoby
Finanční trh přikládá podnikatelským činnostem spojených s udržitelností velkou hodnotu. „Zanedbávání

udržitelnosti poškodí image společnosti na kapitálovém trhu,“ říká Gunnar Friede, vedoucí oddělení fondů
společnosti DWS Investments ve vyjádření k hledisku investorů. V roce 2012 patřila společnost Bayer stejně
jako v předchozích letech k předním mezinárodním společnostem v tomto sektoru s ohledem na příslušné
ukazatele udržitelnosti, jako je index udržitelnosti Dow Jones pro svět a Evropu a index FTSE4Good. Tato
společnost byla také znovu uvedena v indexu Carbon Disclosure (zveřejňování emisí uhlíku) a Carbon
Performance Leadership (iniciativa a výkon v oblasti emisí uhlíku), kde dosáhla nejlepších možných
hodnocení.
Ústřední aspekty udržitelnosti firemní politiky ve vztahu k zaměstnancům zahrnují nejen systémy sociální
ochrany a nabídky průběžného vzdělávání a rozvoje talentu, ale také rozmanitost a možnost, aby se
zaměstnanci podíleli na úspěchu společnosti. Ve sledovaném roce byl podíl žen ve vedení společnosti Bayer
23 – společnost se zavázala do roku 2012 zvýšit podíl vedoucích pracovníků z řad žen na 30 procent. V roce
2012 bylo zaměstnancům vyplaceno na dobrovolných jednorázových výplatách podle úspěšnosti společnosti
celkem více než 700 milionů eur. V oblasti bezpečnosti práce pokračovala společnost Bayer v pozitivním
trendu. Úrazovost byla ve sledovaném roce nejnižší za téměř 15 let.
Společnost Bayer očekává, že její dodavatelé budou plnit určité etické, sociální a ekologické normy, které jsou
formulovány v jejím kodexu etického chování dodavatele. V roce 2012 společnost Bayer znovu kontrolovala
jeho plnění, a to prostřednictvím hodnocení a auditů. Společnost pomocí těchto kontrolních opatření pokryla
zatím více než polovinu objemu nákupů ze zemí mimo OECD a asi čtvrtinu celkového objemu nákupů. Do
roku 2015 by podíl hodnocených dodavatelů měl představovat nejméně 75 procent celkového objemu nákupů
skupiny. Ve sledovaném roce společnost Bayer potvrdila svá vlastní očekávání týkající se udržitelnosti vůči
důležitým dodavatelům na svém prvním globálním dnu dodavatelů. Skupina byla také jedním ze zakladatelů
iniciativy „Společně za udržitelnost“, která byla navržena například za účelem podpory provádění
dodavatelských auditů podle harmonizovaných společných norem a výměny zpráv o auditech prostřednictvím
společné platformy.
Ekologické parametry týkající se použití materiálů a energie, emisí do vzduchu a vody a vznikajících odpadů
ze u společnosti Bayer v roce 2012 i přes rostoucí objem výroby v mnoha případech zlepšily.
I v oblasti sociálních závazků chce společnost Bayer splnit své tvrzení, že je odpovědnou společností. V roce
2012 poskytla skupina Bayer Group financování ve výši 50 milionů eur na neziskový sponzoring aktivit v
oblasti vzdělávání a výzkumu, zdraví a sociálních potřeb, rekreačního a mládežnického sportu a sportování
zdravotně postižených osob a kultury.
Poznámka:
Výtisk zprávy společnosti Bayer o udržitelném rozvoji si můžete online objednat zdarma na adrese:
http://www.bayer.com/en/sustainable-development-reports.aspx

Základní informace o firmě Bayer
Bayer je celosvětově působící společnost, jejíž hlavní kompetence spadají do oblasti
zdravotní péče, výživy, ochrany rostlin, vývoje a výroby high-tech materiálů. Jakožto firma
založená na inovacích Bayer nastavuje trendy v oblastech vývoje a výzkumu. Výrobky a
služby společnosti Bayer jsou vyvinuty tak, aby byly ku prospěchu lidí a pomáhaly
zlepšovat kvalitu života. Zároveň se skupina Bayer podílí na společenském rozvoji
prostřednictvím inovací, růstu a zvyšování výnosové síly. Bayer je zavázán dodržovat
zásady trvale udržitelného rozvoje a plní roli sociálně a společensky odpovědného
korporátního subjektu. Ve fiskálním roce 2012 společnost nebo www.bayer.com.

