Milieubeleid van Universal Corporation
Universal heeft een fundamentele verantwoordelijkheid jegens zijn belanghebbenden om hoge normen
voor milieuprestaties te bereiken ter ondersteuning van duurzame activiteiten. Inzicht in onze
wereldwijde milieurisico’s en -kansen is van cruciaal belang voor het nakomen van verplichtingen jegens
de gemeenschappen waarin we actief zijn. Universal erkent drie primaire milieurisico’s in onze mondiale
voetafdruk: watergebruik, afvalproductie en uitstoot van broeikasgassen. We hebben deze primaire
milieurisico’s geïdentificeerd door het uitvoeren van een evaluatie door belanghebbenden om inzicht te
krijgen in onze kritieke milieueffecten.
Om onze zakelijke verplichtingen en de verplichtingen van onze belanghebbenden na te komen, zal
Universal alle milieuwetten en -voorschriften naleven op de locaties waar we actief zijn. Naleving van de
milieuvoorschriften is een hoeksteen van het zijn en blijven van een verantwoordelijke burger. Er zijn
over de hele wereld tal van milieuwetten en -voorschriften uitgevaardigd met betrekking tot de
bescherming van het milieu door de lozing of het vrijkomen van schadelijke of verontreinigende stoffen
in de lucht, het water en de bodem te verminderen, te elimineren of te beperken, en om de gevolgen
van klimaatverandering aan te pakken. Het beleid van Universal is om zich te houden aan alle
toepasselijke milieuwetten en -voorschriften.
Universal zal zijn geïdentificeerde milieueffecten op duurzame en verantwoorde wijze blijven
controleren en beheren. We blijven duurzaam en verantwoord met water omgaan. We blijven doorgaan
met het verminderen van afval en hergebruiken of recyclen wanneer dit operationeel haalbaar is. We
blijven de efficiëntie verbeteren en blijven werken aan het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in
onze activiteiten en toeleveringsketen. Ten slotte zullen we ook bebossing en het gebruik van hout uit
duurzame bronnen bevorderen in onze activiteiten en onze toeleveringsketen. Deze acties zullen deel
uitmaken van onze inspanningen om klimaatverandering aan te pakken en onze
klimaatveranderingsrisico’s te beheersen.
Om een hoog niveau van milieuprestaties te blijven bereiken, zal Universal verschillende
belanghebbenden erbij betrekken en onze activiteiten voortdurend evalueren. We zullen onze impact
blijven beoordelen en de beste beheerpraktijken implementeren op de locaties waar we actief zijn. We
zullen ook medewerkers bewust maken van deze milieueffecten en dit beleid implementeren bij onze
leveranciers.
Vanwege onze verschillende bedrijfsomgevingen zullen onze lokale teams beleidslijnen en programma’s
ontwikkelen die geschikt zijn voor de lokale bedrijfsomgeving, organisatorische hulpmiddelen inzetten

en ons personeel opleiden om zich te houden aan de toepasselijke wetten, de gedragscode van
Universal en andere nalevingsbeleidslijnen, en dit milieubeleid. Dit beleid zal regelmatig worden
beoordeeld door het Nominating and Corporate Governance Committee van Universal Corporation en
zal zo nodig worden gewijzigd.

