Informacja prasowa
Firma BASF ponownie notowana w indeksie
Dow Jones Sustainability
 Akcje BASF piętnasty rok z rzędu w indeksie DJSI
Ludwigshafen, Niemcy – 10 września 2015 r. – Firma BASF została
po raz kolejny włączona do nowojorskiego indeksu spółek
działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – Dow
Jones Sustainability World Index (DJSI World). Spółkę doceniono
szczególnie za zaangażowanie w obszarze zarządzania
innowacyjnością, sprawozdawczości dotyczącej ochrony środowiska i
odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialnego zarządzania
produktami oraz rozwoju kapitału ludzkiego. DJSI World jest jednym z
najbardziej znanych indeksów spółek działających zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju i obejmuje najlepsze 10 procent
spośród 2500 największych spółek, których akcje wchodzą w skład
indeksu Dow Jones Global.
Akcje BASF zostały ujęte w indeksie DJSI World po raz piętnasty z
rzędu. Spółki notowane w indeksie muszą co roku wykazać stałą
poprawę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju – oceniane są pod
tym względem przez analityków z firmy RobecoSAM zajmującej się
zarządzaniem aktywami.
Zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element strategii firmy
BASF pod nazwą „Tworzymy chemię” i jest głównym czynnikiem jej
wzrostu. Dodatkowe informacje: www.basf.com/sustainability.
O firmie BASF
W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje
wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin
oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy
sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością
społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie
branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb
społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i
rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do
ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład
najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla
zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113
000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość
74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie
(BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy
BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.
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