
Lindex förlänger samarbete för renare vatten

Idag förlänger Lindex sitt samarbete med SIWI - Stockholm International Water Institute, SIDA och SWAR - Sustainable Water Resources, vid
ett seminarium på World Water Week i Stockholm. SWAR-projektet i Indien visar på positiva effekter och nu utökas samarbetet.

Sedan februari 2013 har Lindex, tillsammans med Indiska och KappAhl, samt SIWI, arbetat tillsammans med 35 leverantörer i Delhi och Jaipur i
SWAR-projektet som syftar till en mer hållbar utveckling för textilindustrier i Indien. Projektet arbetar för att minska vatten- och energiåtgången
hos såväl leverantörerna som hos deras underleverantörer, samt att minska produktionens negativa miljöpåverkan.

”Jag är jätteglad och stolt över att en av Lindex underleverantörer i Indien är med i projektet och idag kan berätta om sitt framgångsrika
arbete, där vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar utveckling i Indien”, säger Ingela Lind som arbetar med inköpsutveckling på Lindex.

”Det är också extra roligt att vi i det här projektet gått ett steg bakåt i produktionskedjan och även arbetar med underleverantörerna – de som
färgar och trycker tygerna till våra plagg.” Genom workshops och teknisk support till fabrikerna har leverantörerna effektiviserat produktionen
och resursanvändningen. De investeringar som gjorts betalas oftast tillbaka redan första året i form av lägre kostnader för vatten, energi och
kemikalier.

”Vårt hållbarhetsarbete är en aldrig avslutad resa och vi måste utmana oss själva och våra leverantörer dagligen för att vi ska nå våra mål och
expandera på ett hållbart sätt”, säger Göran Bille, VD Lindex. Under 2014 kommer projektet att intensifiera sitt arbete med sina indiska
partners för att utöka dess positiva effekter, och dessutom kommer nya leverantörer att bjudas in att delta i projektet.

”Genom att samarbeta med andra aktörer i branschen, blir vi tillsammans starkare och kan göra skillnad, och förhoppningsvis även inspirera
andra företag att följa efter, avslutar Ingela Lind, Lindex.

Läs mer om SWAR projektet på siwi.org

Läs mer om Lindex CSR-arbete på www.lindex.com/csr
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Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 470 butiker på 16 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


