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TLAČOVÁ SPRÁVA
LG zníži emisie skleníkových plynov v Európe do roku 2020 o 15%
Kórejský gigant plánuje výrazné zníženie spotreby energie v európskom regióne
Bratislava, 16. novembra 2012 - Spoločnosť LG Electronics oznámila záväzok, znížiť emisie
skleníkových plynov v Európe o 15 percent do konca roka 2020. Hodnoty emisií by tak boli
porovnateľné s rokom 2010.
„Zaviazali sme sa k zavedeniu takzvaných „zelených“ iniciatív s cieľom šetriť energiu a znižovať
uhlíkovú stopu,“ hovorí Martin Malý, tlačový hovorca LG Electronics. „Do konca tohto
desaťročia sa chceme dostať pod úroveň roku 2010 a splniť tak náš záväzok. Cieľom je zníženie
emisií o 15 percent, dodáva Martin Malý.
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Sú to predovšetkým:


Zlepšený monitoring a meranie emisií;



Pobočky a zastúpenia budú využívať energiu z obnoviteľných zdrojov;



Zníženie spotreby energie v budovách LG;



Zapojenie zamestnancov s cieľom zmeniť situáciu čo najskôr.

Oznámenie ďalej zdôrazňuje fakt, že zníženie emisií skleníkových plynov v Európe nie je prvým
rozhodnutím LG správať sa šetrnejšie k životnému prostrediu. V Spojených štátoch už premena
začala, do roku 2020 chce LG znížiť emisie o 50%, teda na hodnoty podobné roku 2007.
„Už štvrtým rokom nás kórejský Carbon Disclosure Project vyberá za členov iniciatívy Carbon
Management Global Leaders Club,“ hovorí Martin Malý. Carbon Disclosure Project je nezisková
organizácia, ktorá sa snaží znížiť emisie skleníkových plynov na minimum a spolupracuje s
najväčšími svetovými firmami. Hodnotí spôsoby a postupy pri znižovaní produkcie skleníkových
plynov, opatrenia v nadväznosti na klimatické zmeny a mieru informovania o emisiách. LG
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dlhodobo patrí k najlepším kórejským firmám práve v oblasti zverejňovania úrovní emisií uhlíka,
na ktorých zníženie sa zameriava, rovnako ako na zvyšovanie energetickej účinnosti.
V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One:
Radovan Švec
Senior Consultant
+421 917 445 739
radovan.svec@lg-one.com
O LG Electronics CZ
Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi
svetových lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách.
Regionálna pobočka LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej
elektroniky. Ponúkané portfólio LG je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné
jednotky, Mobilné telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr
pribudla kancelária v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje rádovo miliardách korún.
V celosvetovej skupine LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete.
Produkty spoločnosti LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2011 získala spoločnosť LG ocenenia asociácie
EISA za "Najlepšie riešenie 3D domáceho kina" a "Najlepší prehrávač kombinovaný so systémom priestorového zvuku". LG sa
pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA).
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Martin Malý
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