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Staples lägger oerhört stor vikt vid ekonomisk stabilitet, social välfärd och en hållbar miljö. Detta gör vi på
ett faktabaserat och transparent sätt tillsammans med våra intressenter.

Staples Corporate Responsibility arbete är uppbyggt kring fyra grundpelare – samhälle,
mångfald, miljö och etik – och uttrycker vår önskan att bidra till samhället, verka för mångfald,
ta ansvar för miljön och agera på ett etiskt korrekt sätt, där tyngdpunkten ligger på
"Workspace's of tomorrow" i vår mission ”Be the leading solutions provider for the
workspaces's of today and tomorrow”
Samhälle
Vi strävar efter att påverka utvecklingen i en positiv riktning i de samhällen där våra anställda
bor och arbetar. Det gör vi genom att skapa nya jobb, att vara goda samhällsmedborgare, ge
ekonomiska bidrag och donationer samt genom att uppmuntra våra anställda att engagera sig
i samhället och utföra volontärarbeten.
Mångfald
Vi värdesätter mångfald i människors bakgrund, idéer och tankar. Vi följer rättvisa
arbetsnormer och praxis, gynnar mångfald och ger likvärdiga möjligheter samt rättvisa och
skäliga belöningar.
Miljö
Vi förpliktar oss att värdera, minska och undvika miljörisker och miljöpåverkan från våra
aktiviteter, produkter och tjänster. Vi inriktar oss inte enbart på miljöpåverkan från våra egna
förehavanden utan underlättar också för våra anställda, kunder och leverantörer att följa vårt
exempel och värna om miljön.
Etik
Vi anser att det är lika viktig att göra det rätta som att göra något på ett bra sätt. Att etik och
integritet visar vilka vi är och gör vårt förhållande till våra kunder, leverantörer och anställda
världen över till något speciellt. Vi värderar ärlighet, rättvisa och integritet högt. Vi utbildar våra
anställda och andra intressenter och agerar på de frågor och problem som kan dyka upp.
Genom Corporate Responsibility blir vi en bättre arbetsgivare, affärspartner och
samhällsmedborgare. Det hjälper oss att växa både lönsamhetsmässigt och ansvarsmässigt.
Våra pelare genomsyras av följande nyckelord:
 Ansvarsskyldighet, öppenhet och ledning: Vi samarbetar med våra intressenter och
utvärderar våra handlingars betydelse.


Engagemang och utveckling: Vi investerar i relationer mellan våra intressenter och
bygger upp en förståelse för syftet med vårt samhällsansvar.



Mätbarhet, mål och integrering med affärsverksamheten: Vi mäter våra prestationer
och identifierar hur kan arbeta mot ständiga förbättringar.
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