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Napjainkban szörnyű járvány sújtja a világot, mely arra késztet bennünket, hogy 
magánemberként végig gondolkodjuk életvitelünket és szokásainkat, vállalatként 
pedig üzleti modelljeinket. Mindenki számára világos, hogy nem folytathatjuk ott, ahol 
a Koronavírus előtt abbahagytuk, hanem egy olyan nagy kihívással állunk szembe, 
mely arra kényszerít bennünket, hogy újraértelmezzük a normalitás fogalmát. Nem 
gondolhatjuk többé azt, hogy emberként a természet felett állunk. Rá kell jönnünk, 
hogy a természet részei vagyunk, alkalmazkodnunk kell a törvényeihez, hogy 
harmóniában élhessünk vele. A vírus következtében nyilvánvalóvá váltak az ember 
tetteinek a Földre gyakorolt globális hatásai is, ahol minden mindennel kapcsolatban 
van és az, amiről tegnap azt gondoltuk, hogy csak a magánszféránkra korlátozódik, 
annak egyre gyakrabban az egész világra kiterjedő hatása van. 
 
2019-ben a gazdasági-, társadalmi- és környezeti kérdések közötti kapcsolat 
fontossága egyéniről kollektív szintre helyeződött át, jól mutatták ezt az ifjúsági 
mozgalmak, valamint az új előírások és az olyan európai szintű fejlesztési tervek 
elfogadása, mint a Green New Deal. Számunkra az elmúlt években hozott stratégiai 
döntéseink helyességének megerősítését jelentette, amikor úgy döntöttünk, hogy 
egyre határozottabban olyan fejlődési modelleket célzunk meg, mint a körkörös 
gazdaság és az ipari szimbiózis, melyek képesek a bolygót tiszteletben tartó 
megosztott érték létrehozására. 
 
Annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk megvalósítani ezt a 
stratégiát, 2019-ben létrehoztunk egy új, a fenntarthatósági program alkalmazásáért 
felelős bizottságot hoztunk létre és az ENSZ 2030. évre kitűzött Fenntartható fejlődési 
céljaival összhangban átdolgozzuk belső fejlesztési céljainkat. Ugyancsak 2019-ben 
csatlakoztunk a CEOs Call to Action kezdeményezéséhez (a CSR Europe 
kezdeményezése, melynek célja az európai vállalkozások bevonása, hogy értéket 
teremtsenek a társadalom számára és elősegítsék a fenntartható gazdaságot). 
 
Az eddig elért adatok biztatóak. 2014. óta, az új technológiai befektetéseknek 
köszönhetően 6,8%-kal csökkentettük a CO2 és 16,9%-kal a Nox kibocsátást. 
13,8%-kal csökkentettük a legyártott papír egy tonnájára jutó hulladék 
mennyiségét (2014-hez viszonyítva), 13,3%-kal javult a legyártott papír egy 
tonnájára jutó vízfogyasztás (2013-hoz viszonyítva) és 8,1%-kal az 
energiafogyasztás (2014-hez viszonyítva). Az energia területén 2019-ben Diecimo-i 
telephelyünkön üzembe helyeztünk egy új, innovatív kogenerációs üzemmódú, 
energiát és hőt termelő turbinát, mely lehetővé teszi számunkra környezeti 
teljesítményünk további javítását.   
 
 



  

 
2019-ben, Kutatási és Fejlesztési központunk munkájának köszönhetően egy új, 
újrahasznosított és újrahasznosítható papírból készült rugalmas 
csomagolóanyagot dobtunk piacra, melyet Porcari telephelyünkön gyártun. Ez 
Vállalatunk 360 fokos elkötelezettségének tanúbizonysága, mellyel a termékeink által 
a környezetre gyakorolt hatás csökkentésére törekszünk, semmilyen aspektusról nem 
feledkezve el és a Csoport stratégiáját a piaci tendenciákkal összhangban tartva. 
 
2020-ban új, a Fenntartható Csomagolásra vonatkozó irányelvek bevezetését 
tervezzük az Ellen MacArthur Alapítvány útmutatásaival összhangban, melynek a 
Lucart 2018. óta tagja. Az új irányelvek bevezetésének célja a nem megújítható 
csomagolóanyagok használatának csökkentése és az újrahasznosítható vagy 
komposztálható csomagolóanyagok 100%-os használatának elérése. 
 
A 2019-ben és 2020. első felében elért jó gazdasági eredményeknek köszönhetően, a 
Koronavírus hatása miatt a világpiacon kialakult bizonytalanságok ellenére, optimistán 
nézünk a jövőbe, tekintettel ügyfeleinknek és a végső felhasználóknak a higiéniai célú 
papírtermékekkel szemben kifejezett elismerésére és a Lucart innovatív és 
fenntartható hozzáállására. Ennek az elismerésnek a tanúbizonysága két rendkívül 
fontos, 2019-ben kapott elismerés: a European Cleaning and Hygiene Award, 
mely a Municipal Material Cycle® projektet, mint „a professzionális takarító ágazat 
profiljának javítását célzó legjobb európai kezdeményezés” részesítette elismerésben, 
és a Coop Italia által szervezett „Coop for Future” díj, a Vállalatnak a környezettel 
szemben tanúsított elkötelezettségéért. 
 
Ezeknek az eredményeknek a tükrében 2020-ban is tovább haladunk a fejlesztést 
célzó úton, melynek alapja a Lucart-nál dolgozó személyek elkötelezettsége, 
szakértelme és szenvedélye. Ezek azok a tulajdonságok, melyek lehetővé tették a 
Vállalat számára az európai lockdown ideje alatt is, hogy biztonságban folytathassa 
munkáját, egyszer használatos higiéniai termékekkel ellátva a kórházakat és az 
állampolgárokat, és hozzájárulva a vírussal szemben vívott harchoz. Személyesen 
mondok köszönetet a Lucart minden dolgozójának a nehéz pillanatokban nyújtott 
példamutató magatartásért.  
 
Végül szeretném kifejezni részvétemet kedves kollégánk, Javier családjának, aki az 
elmúlt hetekben hunyt el Madridban a Covid-19 következtében.  
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