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Tarkett roept samen met 77 multinationals
op tot concrete actie tegen
klimaatverandering in aanloop naar COP21

Parijs, 23 november 2015
Tarkett, een wereldleider in innovatieve en duurzame oplossingen voor vloeren en sportvloeren, heeft zich
aangesloten bij een coalitie van internationale bedrijven die oproept tot concrete actie tegen
klimaatverandering. De oproep wordt gedaan aan de vooravond van de Climate Change Conference of
the Parties 21 (COP211), de VN-klimaatconferentie die wordt gehouden van 30 november tot 11 december
2015 in Parijs.
Deze nieuwe coalitie, bestaande uit 78 CEO's van internationale bedrijven die actief zijn in meer dan 150
landen en regio’s met een gezamenlijke omzet van 2,13 biljoen dollar, is ervan overtuigd dat de private
sector de verantwoordelijkheid heeft internationaal in actie te komen om de uitstoot van broeikasgassen
te verminderen. De Open Brief², mede mogelijk gemaakt door het World Economic Forum, biedt nationale
regeringen aan om in gezamenlijk overleg concrete acties te formuleren en passende en effectieve doelen
te stellen.
De internationale CEO's zijn het eens over de noodzaak om vrijwillig actie te ondernemen om de milieuen CO2-voetafdruk te verminderen, tot betekenisvolle en inspirerende internationale actie te komen,
klimaatrisico's actief te beheren en deze te betrekken in besluitvorming, niet in de laatste plaats om
positieve groeikansen te realiseren. De coalitie dringt er bij de wereldleiders op aan om op COP21 een
ambitieuze klimaatovereenkomst te bereiken die aansluit bij de Post 2015-doelen omtrent duurzame
ontwikkeling (UN Post-2015 Sustainable Development Goals - SDG's3).

“Onze hele visie is erop gericht innovatie en de vindingrijkheid van mensen in te zetten om ons bedrijf te
transformeren naar een circulair economisch bedrijfsmodel gebaseerd op samenwerking, met een
positieve invloed op People, Planet en Profit,” zegt Michel Giannuzzi, CEO van Tarkett. “We hebben dan
ook niet geaarzeld om dit belangrijke initiatief tegen klimaatverandering te ondersteunen, omdat we
geloven dat we alleen met een strategie op de lange termijn, voorbij COP 21, deze problemen aan kunnen
pakken. Slimme, toekomstgerichte bedrijven moeten hun CO2-voetafdruk verminderen, een van de
kerndoelen van de circulaire economie. Op die manier kunnen we innoveren en een economische groei
stimuleren die zowel winstgevend als volledig duurzaam is.”
Tarkett streeft naar een duurzame bedrijfsvoering, geïnspireerd door de doelen van de regeneratieve
circulaire economie en de Cradle to Cradle-principes. Sinds 2011 implementeert Tarkett een brede
duurzaamheidsstrategie op basis van een ‘circulair model met gesloten kringloop', ingegeven door een
uitgebreide eco-innovatiestrategie die een positieve bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van
mensen en de planeet, gedurende elke stap in de levenscyclus van een product (ontwerp, productie,
gebruik en hergebruik).
De steun van Tarkett aan de 'Open Brief' komt een maand na de aankondiging van Tarkett’s deelname
aan het World Economic Forum, waar het bedrijf betrokken zal zijn bij ‘Environment and Natural Resource
Security’, een Global Challenge-initiatief, en als ‘Industry Partner’ bij ‘Infrastructure and Urban
Development’. Desso, nu onderdeel van Tarkett, zet zich al lange tijd in voor het bevorderen van circulaire
activiteiten. Tarkett zet de traditie voort met zijn bijdrage aan Project MainStream4, een
industrieoverstijgend en door CEO's geleid mondiaal initiatief voor versnelling van innovatie en opschaling
van de circulaire economie, georganiseerd door het World Economic Forum en de Ellen MacArthur
Foundation.

Tarkett bevindt zich in de voorhoede als het gaat om het vormgeven van deze transformatie in de
vloerenbranche. Dit heeft geleid tot baanbrekende eco-innovaties en initiatieven, zoals: vloeroplossingen
die bijdragen aan betere kwaliteit van de binnenlucht en het welzijn, interactieve leefruimtes in de
gezondheidszorg, gebruik van ftalaat-vrije weekmakers, productontwerp op basis van een hoog aandeel
gerecycled materiaal, ontwikkeling van recyclingprogramma's en implementatie van duurzame energie.

Over Tarkett
Tarkett is een wereldwijde leider in innovatieve en duurzame oplossingen voor vloeren en sportvloeren. Met een breed
scala van producten, waaronder vinyl, linoleum, tapijt, rubber, hout en laminaat, kunstgras en atletiekbanen, bedient de
Tarkett Group klanten in meer dan 100 landen wereldwijd. Met 12.000 medewerkers en 34 productielocaties, verkoopt
Tarkett elke dag 1,3 miljoen vierkante meter aan vloeroppervlak voor ziekenhuizen, scholen, woningen, hotels, kantoren,
winkels en sportvelden. De Group is toegewijd aan duurzame ontwikkeling; ze heeft een eco-innovatiestrategie
geïmplementeerd en bevordert de circulaire economie. Tarkett realiseerde een netto-omzet van 2,4 miljard euro in 2014,
die evenwichtig verdeeld is tussen Europa, Noord-Amerika en de landen van de GOS, APAC & LATAM. Tarkett is genoteerd
op Euronext Parijs (compartiment A, ticker TKTT, ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com
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