
Bure Equitys Miljöpolicy 

 
1. Åtagande för hållbart företagande 
Bure Equity (”Bure”) anser att det finns en stark koppling mellan ett aktivt miljöarbete och långsiktigt 
värdeskapande. Vårt mål är att främja en hållbar utveckling och skapa miljömedvetenhet på alla nivåer 
i bolaget. Bure ska alltid följa miljölagstiftning och åtar oss att verka i enlighet med UN Global Compacts 
miljöprinciper och Riodeklarationen. Denna miljöpolicy beskriver därför riktlinjer för hur vi, inom ramen 
för vår verksamhet, ska agera ansvarsfullt för miljön för att leva upp till dessa principer. 
 
1.1 Omfattning och ansvar 
Miljöpolicyn omfattar alla styrelseledamöter, chefer och medarbetare inom koncernen samt konsulter 
som representerar Bure. Bures vd bär huvudansvaret för att säkerställa att miljöpolicyn är uppdaterad 
och efterlevs.  

2. Bures miljöpåverkan 

Bure är ett investeringsbolag med investeringar i ett flertal branscher. Bures direkta miljöpåverkan är 
relaterat till vårt kontor och inkluderar förbrukning av resurser, avfall, affärsresor samt relaterade utsläpp 
av växthusgaser. Bures största påverkan uppstår dock indirekt från våra portföljbolag. Bure har ett 
betydande inflytande över de bolag som förvärvas och har som krav att bolagen tar fram 
företagsspecifika miljöpolicyer, efterlever lagar och miljökrav samt implementerar processer och 
aktiviteter för att löpande utvärdera och minimera miljöpåverkan.1  

2.1 Miljöstyrning 

I syfte att minimera vår miljöpåverkan ska Bure:  

• Tillämpa försiktighetsprincipen i affärsbeslut som riskerar att påverka miljön negativt.  

• Vidta åtgärder för att främja ett större miljöansvar. 

• Främja utvecklingen och användningen av miljövänlig teknik.  

• Genomföra kontinuerliga riskbedömningar av egen verksamhet och våra innehav utifrån ett 
miljöperspektiv.  

2.2 Material, resurser och avfall  

• Bure ska använda alla resurser, såsom material, energi och vatten, ansvarsfullt.  

• Vid inköp av produkter och tjänster ska Bure ta hänsyn till miljökriterier såsom miljömärkning och 
lokal produktion. 

• Bure ska sträva efter att minska, återanvända samt att återvinna material och produkter – i den 
prioritetsordningen. Det som inte kan minskas återanvänds och det som inte kan återanvändas 
återvinns med målet att minimera mängden avfall. Avfall, både farligt och icke-farligt, ska sorteras. 

2.3 Klimatpåverkan 

• I syfte att begränsa klimatförändringarna ska Bure ska mäta, och följa upp växthusgasutsläpp från 
verksamheten och från portföljbolagen, samt ta aktiva åtgärder för att reducera vår klimatpåverkan.   

• Förnybara energikällor ska alltid prioriteras. Det betyder att våra elavtal alltid ska vara gröna. 
 
Denna miljöpolicy har granskats och godkänts av Bure styrelse i Stockholm, Sverige, den 3 maj 2022. 
 
Senast upprättad/ändrad: 3 maj 2022  
 
Styrelsen i Bure Equity AB 

 
1 För mer detaljerad information om hur vi arbetar med att minimera miljöpåverkan i vår investeringsprocess och i våra portföljbolag, se vår 

Policy för Ansvarsfulla Investeringar.  


