PERSBERICHT
Internationaal MVO-convenant voor de metaalsector

Wuppermann Staal Nederland werkt aan
verantwoorde metaalketens

Contacteer:

Wuppermann informeert trots al onze zakenpartners dat wij
actief samenwerken met verschillende organisaties om
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te
stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en
milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten
zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multistakeholder samenwerking verloopt via het internationaal MVOconvenant voor de metaalsector, wat ons ook in staat stelt om
een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties. Andere
deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid,
brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en
vakbonden.
Redenen waarom Wuppermann
Convenant heeft ondertekend

Staal

Nederland

het

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende
goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie
naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het
Convenant zal worden toegewijd aan:
bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en
andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om
potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot
recycling) te begrijpen en aan te pakken,
het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de
toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en
relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en
internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen
voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor
Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te
handelen.
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Wij doen een beroep op al onze stakeholders om onze inzet te
steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te
werken.
Ga voor meer informatie naar de volgende website:
https://www.imvoconvenanten.nl/metallurgisch?sc_lang=en
Over de Wuppermann Groep
De Wuppermann Groep is een middelgroot familiebedrijf met hoofdkantoor
in Leverkusen en is al meer dan 145 jaar succesvol actief op het gebied van
staalverwerking. Het productportfolio omvat oppervlaktebehandelde vlakke
staalproducten, stalen buizen en buiscomponenten voor gebruik in de
winkel- en machinebouw, de medische-, meubel-, voedingsmiddelen-,
verpakkings-, voertuig- en bouwindustrie evenals de zonne-energietechniek
en afvalwaterbehandeling. De Wuppermann Groep heeft momenteel vijf
productielocaties en meer dan 800 medewerkers. In 2018 behaalde de
Wuppermann Groep een omzet van ongeveer 671 miljoen euro. Meer
informatie vindt u op www.wuppermann.com.
Afbeelding and bijschrift:

Foto omslag van Internationaal MVO-convenant (Photo: IRBC Agreements, Agreement for the
Metals Sector )

De deelnemende bedrijven (Photo: IRBC Agreements, Agreement for the Metals Sector )
Wuppermann AG, 2019. Kan gratis worden herdrukt, mits de bron "Wuppermann" wordt
vermeld. Wij stellen het op prijs als u ons een proefexemplaar toestuurt.
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