
Our company’s vision is to enable the transition to sustainable solar energy for future generations.  We 
recognise that in our day-to-day operations we inevitably impact the environment in a number of ways, 
and we are committed to reducing that impact by evolving our work practices in ways that will better 
protect the environment.   

This means embarking upon a journey of continuous improvement and innovation, to adopt and 
encourage sustainable approaches in the ways we design, manufacture, market, and supply our solar 
mounting solutions to installers around the world.  One of our first steps on the journey is to implement 
an Environmental Management System (EMS) that is committed to environmental excellence and 
pollution prevention. Meeting or exceeding all the statutory and regulatory requirements of the 
countries in which we conduct business. 

The people of the Esdec Solar Group are acting to protect the environment by avoiding, preventing, and 
eliminating environmental pollution through:  

• investigating and adopting ways of conducting our general business activities that continually
reduce their resulting carbon footprint;

• exploring the use of materials for which their production generates smaller environmental
footprints and improves waste management;

• employing systems and procedures that ensure compliance with all relevant laws, regulations
and other requirements relating to the environment;

• creating long-term and durable partnerships across our supply chain, including our materials
suppliers, manufacturers, and logistics partners to minimize waste, to practice circularity in the
use of materials, and to power all steps of the supply chain with renewable energy sources; and

• establishing, implementing, monitoring, and reviewing meaningful and measurable objectives
and targets to improve our performance as a sustainable provider of solar mounting solutions.

We have communicated this policy to the people and organizations working for or on behalf of the  

Esdec Solar Group as well as through our website and other communications methods.  The Esdec Solar  

Group’s Chief Operating Officer is the executive sponsor for the Group’s Environmental, Social, and 

Governance initiatives, including this policy.  The Group COO is responsible for leading an annual review 

of this policy and ensuring its effectiveness through appropriate monitoring, control, and audit. 
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ENVIRONMENTAL POLICY STATEMENT 



De visie van Esdec Solar Group gaat over het bijdragen aan de transitie naar duurzame zonne-energie, 
voor huidige en toekomstige generaties. Met onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten beïnvloeden we 
onvermijdelijk het milieu. Als onderneming zetten we ons wereldwijd in om die impact te verminderen, 
onder andere door werkmethoden te ontwikkelen die het milieu beter beschermen.   

Dit betekent ook dat we voortdurend op zoek zijn naar innovatieve manieren om de duurzaamheid in 
onze processen te bevorderen en te stimuleren. Zowel in de manier waarop wij onze montagesystemen 
ontwerpen, laten produceren en op de markt brengen, als de manier waarop we deze leveren aan 
installateurs over de hele wereld. Een van onze eerste initiatieven is de implementatie van een  
Environmental Management System (EMS) dat voldoet aan de wetten en regelgeving van alle landen 
waarin we actief zijn.  Iedereen bij Esdec Solar Group probeert actief het milieu te beschermen door 
vervuilende activiteiten te voorkomen en zo mogelijk te elimineren. Dit realiseren we door:   

• te onderzoeken hoe we onze algemene bedrijfsactiviteiten uit kunnen voeren op een
manier die bijdraagt aan continue vermindering van onze CO2-uitstoot;
• onderzoek naar het gebruik van materialen waarvan de productie minder impact heeft
op het milieu en naar beter afvalbeheer;
• het toepassen van systemen en procedures die de naleving van alle relevante wetten,
voorschriften en andere eisen met betrekking tot het milieu waarborgen;
• het aangaan van langdurige en duurzame samenwerking in onze supply chain, met
inbegrip van onze materiaalleveranciers, fabrikanten en logistieke partners om afval te
reduceren, circulariteit in materiaalgebruik te realiseren en alle stappen te doorlopen om de
supply chain van hernieuwbare energiebronnen te voorzien;
• het vaststellen, implementeren, monitoren en controleren van zinvolle en meetbare
doelstellingen en streefcijfers, om onze prestaties als duurzame leverancier van
montagesystemen voor zonne-energie te verbeteren.

Wij hebben alle partijen die voor of namens Esdec Solar Group werken, geïnformeerd en waar nodig 
uitleg gegeven over ons milieubeleid. Deze informatie is ook gedeeld op onze website 
www.esdecsolargroup.com en via diverse andere communicatie uitingen.   
De Chief Operating Officer (COO) van Esdec Solar Group is de uitvoerende sponsor van de initiatieven op 
het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, waaronder dit beleid. De COO is verantwoordelijk voor 
het leiden van een jaarlijkse herziening van dit beleid en het waarborgen van de effectiviteit ervan door 
middel van passende monitoring, controle en audit.  
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