Milieu, maatschappij
en bestuur

We bieden slimmere
technologie
voor een mooiere,
duurzamere toekomst.
Als de grootste pc-fabrikant ter wereld
geloven we dat we de verantwoordelijkheid
hebben om duurzamere technologie te
leveren voor iedereen.

manieren waarop
we bouwen aan een
duurzamere toekomst
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Verpakkingen

We hebben meer dan
3100 ton in gewicht aan
verpakkingsmateriaal
geëlimineerd sinds 2008.

3100

Onze ingenieus ontworpen
dozen zonder tape helpen
ons gebruik van plastic tape
te verminderen.

2 Energiebehoud

We hebben onze doelstelling voor uitstootreductie voor de
nieuwe, wetenschappelijk benaderde doelen gesteld die extern
zijn geverifieerd om wereldwijde doelen te ondersteunen.
Ter ondersteuning hebben we de volgende doelen gesteld:

30%
We zijn van plan om in 2025
1 miljoen ton aan uitstoot
van broeikasgassen uit onze
supply chain te hebben
verwijderd.

3

ThinkPad®-laptops zijn
30% energiezuiniger
in 2030.1

Gerecyclede
materialen

Lenovo loopt voorop in de branche bij het gebruik van
gerecyclede materialen (PCC-plastic), zoals waterflessen en
andere gebruikte consumentenproducten, om apparaten en
accessoires te fabriceren.
Sinds 2005 hebben we meer dan
110 miljoen pond netto gerecycled plastic
gebruikt in onze producten en verpakkingen.
Tegen 2025 bevat 100% van
onze pc-producten
gerecyclede materialen.2

100%

Intel® Core™ vPro®-processors die in Lenovo ThinkPad-producten
worden gebruikt, zijn gemaakt met gerecyclede materialen en
100% conflictvrije mineralen.
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Circulaire
economie

Omgekeerde supply chains helpen ons producten en
onderdelen te herintegreren die nog bruikbaar zijn of
kunnen worden gerepareerd of gereviseerd voor
toekomstig gebruik.

800 miljoen

We liggen op schema om
800 miljoen pond aan
afgedankte producten te recyclen
en hergebruiken in 2025.3

Het DaaS-initiatief (Device as a Service) van
Lenovo helpt klanten bij het optimaliseren
van hun apparaatcatalogi. Dit kan bedrijven
beheren en, in sommige gevallen, het aantal
benodigde apparaten per werknemer te
verlagen, wat de impact op het milieu
vermindert.
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Maatschappelijke
impact

75%

Experts op het gebied van inclusief ontwerp hebben
75% van onze producten doorgelicht om ervoor te
zorgen dat ze voor iedereen werken, ongeacht
fysieke eigenschappen of capaciteiten.
In 2025 heeft de Lenovo
Foundation het leven van
5 miljoen mensen wereldwijd
veranderd.

1 Bekijk voor meer informatie de sectie over klimaatverandering van onze website..
2 Exclusief tablets en accessoires.
3 Cumulatief totaal sinds 2005.

Lees meer over onze
inspanningen op het
gebied van milieu,
maatschappij en bestuur
op www.lenovo.com/esg

Intel® Core™ vPro® processors
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