BAT anerkjent som klimaleder av Financial Times
Financial Times (FT) har inkludert British American Tobacco (BAT) i en ny rangering av
Europas klimaledere. BAT nådde 182-plass, av de opprinnelige 4000 utvalgte selskapene.
Det er første gang FT har en europeisk rangering av klimaledere.
FT publiserte nylig rangeringen som en del av en digital spesialrapport, og gjorde det også 27. mai i
sin trykte versjon.
I sin vurdering av BAT trakk FT frem blant annet følgende faktorer:
•
•
•

BAT fortsetter å vinne anerkjennelse for sin ESG-innsats, og blir derfor inkludert i den første
FT European Climate Leaders rangering.
Selskapet har satt ambisiøse mål om å være karbonnøytralt i sin virksomhet innen 2030, og
over hele sin bredere verdikjede innen 2050.
BAT bygger "A Better Tomorrow" for alle interessenter, som inkluderer å redusere
helsepåvirkningen av sin egen virksomhet.

Å minimere påvirkninger på miljøet, øke motstandskraften mot klimaendringene og beskytte de
naturlige ressursene som samfunnet er avhengig av, er sentrale deler av BATs ESG-strategi. Noen
eksempler inkluderer:
•
•
•

Forbedre energieffektiviteten til fabrikker, for eksempel ved å oppgradere til mer effektivt
utstyr med mindre energiforbruk.
Øke bruken av fornybar energi gjennom innkjøp av fornybar energi og prosjekter for
energiproduksjon på stedet.
Optimalisering av logistikk og bilpark, for eksempel gjennom forbedring av kjøretøyets ytelse
og drivstoffeffektivitet.

“Vi er veldig glade for å bli kåret av Financial Times til et av selskapene som leder an i arbeidet mot
klimapåvirkning. BAT er sterkt forpliktet til å være en ansvarlig virksomhet og redusere vår
innvirkning på miljøet”, sier Christian Bjerre-Overgaard, som er landssjef for BAT i Norge.
”I fjor sa vi at vi ville oppnå karbonnøytralitet for våre egne utslipp innen 2030, og vi gjør gode
fremskritt mot dette målet. I tillegg, med tanke på den presserende globale utfordringen med
klimaendringer, forpliktet vi oss tidligere i år til karbonnøytralitet i hele verdikjeden vår innen 2050.
Denne anerkjennelsen fra Financial Times er et positivt signal om at vi går i riktig retning”, sier Ralf
Ploufmann-Olsen, som er ansvarlig for BATs myndighetskontakt i Norden.
BAT er også forpliktet til sitt formål om å bygge «A Better Tomorrow», ved å redusere
helsepåvirkningen av sin egen virksomhet, gjennom å tilby en rekke smakfulle og mindre risikable
produkter. BATs bærekraftinnsats og forpliktelse til høye standarder har fått bemerkelsesverdig
uavhengig anerkjennelse. Disse inkluderer inkludering i Dow Jones Sustainability Indices i 19 år på
rad, og det eneste tobakksselskapet som ble oppført i den prestisjetunge verdensindeksen i 2020.

