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Verksamhetspolicy

Stora Enso Skoghall AB
Stora Enso Skoghalls Bruk utvecklar och producerar kartongprodukter som möjliggör för
våra kunder att framställa attraktiva, säkra och resurssnåla förpackningar. Produkterna är
vid tillverkning, användning och slutligt omhändertagande säkra för människor och miljö. I
vår verksamhet skall vi klara eller överträffa lagar och andra krav.
Kundfokus
Vi har alltid våra kunder i fokus och vi skall vara kundens första val. Vi är lyhörda och
utvecklar nya produkter tillsammans med våra kunder.
Säkerhet
Vi sätter säkerhet i första rummet. Med kunskap, säkert beteende och säker process når
vi en olycksfallsfri fabrik.
Affärsetik
Långsiktig lönsamhet är nödvändig för att säkerställa vår framtid. Vi bedriver all vår
verksamhet enligt Stora Ensos etiska affärsprinciper. Vi samverkar ärligt, fördomsfritt och
ickediskriminerande med våra intressenter.
Förbättringar
Vi förnyar och förbättrar oss ständigt. Detta gäller såväl våra produkter och processer
som sättet vi arbetar på.
Medarbetarskap och ledarskap
Alla medarbetares kunskaper och erfarenheter tas tillvara och bidrar till att utveckla
Skoghalls Bruk. Mångfald är en styrka. Medarbetarskap och ledarskap säkerställer ett
hälsosamt och produktivt arbetsklimat.
Hållbarhet
Vi driver och utvecklar vår verksamhet på ett hållbart sätt. Det innebär en balans mellan
ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Våra produkters och processers miljöpåverkan hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Vi åtar oss att använda en fiberråvara från
ett hållbart skogsbruk, att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet och att minimera
förbrukningen av energi och andra resurser med hänsyn tagen till de kvalitetskrav som
ställs på våra produkter.

Marie Morin, Mill Director
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Business manual

Stora Enso Skoghall AB
Stora Enso Skoghall Mill develops and manufactures paperboard products enabling our
customers to produce attractive, safe and resource efficient packaging material. At
manufacturing, usage and waste disposal our products are safe for man and the
environment. Our business shall adhere to or outperform legislation and other demands.
Customer focus
We always put our customer in focus and are the customer’s first choice. We are
perceptive and develop new products together with our customers.
Safety
Safety comes first in all situations. With knowledge, safe behavior and a safe process, we
will reach an accident-free mill.
Business ethics
Long term profitability is essential to secure our future. Our business adheres to
Stora Enso’s Code of Conduct. We cooperate without prejudice or discrimination with our
stakeholders.
Continuous improvements
We renew and improve our operation continuously. This includes our products, processes
as well as our working practices.
Employeeship and leadership
All employee’s knowledge and experiences are utilized and contributes to the
development of Stora Enso Skoghall Mill. Diversity is considered to be strength.
Employeeship and leadership ensures a healthy and productive working climate.
Sustainability
We run and develop our operation in a sustainable way. This means a balance between
financial, environmental and social responsibilities. Our products and processes’ impact
on the environment is handled from an overall perspective. We commit ourselves to use
fibers from a sustainable forestry, minimize our environmental impact and minimize our
consumption of energy and other resources considering the quality requirements on our
products.

Marie Morin, Mill Director

