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Miljöpolicy
Bure är ett investeringsbolag som noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Genom att
aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och
verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare.
Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i
portföljbolagen.
Omfattning och syfte
Vi anser att det finns en stark koppling mellan ett aktivt miljöarbete och långsiktigt
värdeskapande. Bures mål är att främja en hållbar utveckling och skapa
miljömedvetenhet på alla nivåer i bolaget. Bure kommer att ha ett betydande
inflytande över de bolag som förvärvas och kommer att tillse att det etableras
relevanta policyer för respektive bolag och att verksamheten bedrivs på ett
miljömässigt ansvarsfullt och etiskt sätt.
Bure förväntar sig att alla aktivt arbetar med att minska påverkan på miljön i hela
värdekedjan och uppmuntrar sina intressenter, till exempel leverantörer och
handelspartners, att verka i denna riktning. Bure ser miljöarbetet som ett åtagande att
kontinuerligt förbättra arbetsprocesser och resultat inom miljöområdet.
Bure Equity AB
Bure Equity är ett investeringsbolag med investeringar i ett flertal branscher.
Verksamheten i moderbolaget Bure Equity bedrivs från ett kontor vilket medför
begränsad påverkan på miljön. Bure lever upp till samtliga lagkrav som finns inom
miljöområdet.
Av större vikt för miljön är Bures möjligheter genom aktivt ägande och styrelsearbete
påverka miljöarbetet i existerande innehav. Bure kommer i sin bolagsstyrning att
verka för att dotterbolag och intressebolag bedriver ett aktivt miljöarbete, efterlever
lagar och miljökrav samt att frågan regelbundet finns med på styrelseagendor. Bure
väger vidare in miljöaspekter i analysprocessen avseende nya investeringar.
Portföljbolagen
Bure ska verka för att respektive portföljbolag har en relevant miljöpolicy, efterlever
lagar och miljökrav samt inför processer eller aktiviteter för att aktivt begränsa
miljöpåverkan till följd att bolagets verksamhet. Portföljbolagens miljöarbete och
övrigt hållbarhetsarbete ska vidare utvärderas löpande och ingå i styrelsens agenda.
Bure är ansvarigt för miljöpolicyn och för uppföljningen av dess efterlevnad. Bure
kommer se till att omedelbara åtgärder vidtas vid brott mot miljöpolicyn och vid behov
att rapportering sker till berörda myndigheter. Miljöpolicyn bör läsas i kombination
med Bures uppförandekod och policy för ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla
investeringar.
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