Lindex siirtyy käyttämään biopolttoaineita
kaikessa merirahtiliikenteessään
Lindexin merirahtiliikenne vapautuu hiilestä, kun muotiyritys ryhtyy käyttämään
biopolttoaineita. Lindex on yksi ensimmäisistä muotiyrityksistä, jotka ottavat tämän
askeleen, ja se on tärkeä osa yrityksen ilmastotavoitteiden saavuttamista.

"Meriliikenne muodostaa merkittävän osan maailman hiilidioksidipäästöistä, ja
meille Lindexillä on tärkeää tehdä voitavamme, jotta voimme vaikuttaa
tilanteeseen myönteisesti. Siirtyminen biopolttoaineisiin kaikessa
merirahtiliikenteessämme oli siksi meille luonnollinen askel ja osa työtämme
ilmastotavoitteemme saavuttamiseksi. Tavoitteenamme on vähentää
hiilidioksidipäästöjä arvoketjussamme 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.
Olemme yksi ensimmäisistä toimijoista, jotka ottavat tämän askeleen, ja toivomme
innostavamme muita tekemään samoin. Yhdessä voimme vähentää maailman
merirahtiliikenteen ilmastovaikutusta",sanoo Johan Engen, Lindexin Director of
Logistics.
Lähes 90 prosenttia Lindexin kaikista tuotteista kuljetetaan laivalla, ja kestävän
polttoainevaihtoehdon, kuten biopolttoaineen, käyttö on tärkeä osa toimituksen
ympäristövaikutusten vähentämistä ja hiilijalanjäljen pienentämistä. Lindex on valinnut DHL
Global Forward:n GoGreen Plus -palvelun, joka tarjoaa elintarviketeollisuuden ja
paperiteollisuuden jäännösjätteestä tuotettua biopolttoainetta. Sen lisäksi, että
biopolttoaineiden käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä, sillä on myös useita muita
ympäristöhyötyjä, kuten rikin poistaminen.

"Merirahdin ympäristövaikutusten vähentämisessä biopolttoaineiden käytöllä on tärkeä rooli, ja
palvelumme ansiosta asiakkaidemme on helppo pienentää hiilijalanjälkeään. Olemme erittäin
iloisia siitä, että Lindex on yhtenä ensimmäisistä asiakkaistamme maailmanlaajuisesti valinnut
palvelumme, ja siten he vähentävät hiilidioksidipäästöjään koko merirahtiliikenteen osalta",
sanoo Dominique von Orelli, EVP Global Head of Ocean Freight, DHL Global Forwarding.
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Lindex on yksi Euroopan johtavista muotiketjuista. Lindexillä on noin 460 myymälää 19 markkinalla ja
verkkomyyntiä oman verkkokaupan sekä maailmanlaajuisesti third party -alustojen kautta. Lindexin
liikeidea on tarjota inspiroivaa ja hintansa arvoista muotia vastuullisille ja muotitietoisille naisille.
Valikoimaan kuuluu useita eri kokonaisuuksia naisten alusvaatteita, naistenvaatteita ja lastenvaatteita.
Lindex kasvaa ja laajentaa toimintaansa sekä omissa kanavissaan, että yhdessä franchise -toimijoiden ja
globaalien muotiverkkoalustojen kautta. Lindexin kestävyyslupaus tuleville sukupolville pitää sisällään
naisten voimaannuttamisen, maapallon kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien turvaamisen. Lindex on
Stockmann konsernin omistama tytäryhtiö. Lisää tietoa osoitteessa www.lindex.com

