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Sustainability Report 2020 – praktyczne
podejście do zrównoważonego rozwoju w IT
Dostępny od dzisiaj „Sustainability Report 2020” pokazuje, jak w
praktyce wprowadzać tematykę zrównoważonego rozwoju do
biznesu. To już jedenaste sprawozdanie Cybercom Group.
Tegoroczna publikacja jest pierwszą tego rodzaju, która została opracowana we współpracy z
Exponential Roadmap Initiative. W oparciu o „1,5 °C Business Playbook” – zbiór wytycznych, jak
praktycznie wprowadzać sustainability do biznesu - Cybercom odsłania wszystkie karty i pokazuje, jak
cele zrównoważonego rozwoju przekłada codziennie na projekty z obszaru IT. Są one realizowane
zarówno na macierzystym rynku skandynawskim, ale także w polskim oddziale. Kompletny raport jest
już dostępny na firmowej stronie www.cybercom.com.
Prezes i dyrektor generalny Niklas Flyborg komentuje:
„Minęło ponad dziesięć lat, odkąd zidentyfikowaliśmy naszą ważną rolę w transformacji do bardziej
zrównoważonego, wolnego od paliw kopalnych społeczeństwa i zaczęliśmy inwestować w
sustainability jako integralną część naszego modelu biznesowego. To posunięcie się nam opłaciło.
Widzimy teraz, że zachęcając naszych klientów do tworzenia lepszego jutra, możemy przyspieszać i
zwiększać nasz pozytywny wpływ na globalny zrównoważony rozwój. Na dodatek jest to wyraźnie
korzystne dla naszego biznesu.”
Inicjatywa Exponential Roadmap pomaga organizacjom w ustaleniu strategii i podejmowaniu działań
zgodnych z ambicją klimatyczną 1,5 °C. Oferuje ustrukturyzowany, bazujący na najświeższej wiedzy
naukowej pomysł jak dla biznesu stworzyć plan, który wyróżnia prostota i szybkość działania.
Johan Falk, dyrektor generalny Exponential Roadmap Initiative, komentuje:
„1,5 °C Playbook stanowi dla firm przewodnik, jak dostosować się do ambicji 1,5 °C w ramach 4
filarów: redukcja własnych emisji, redukcja emisji w łańcuchu wartości, włączenie klimatu do strategii i
przyczynianie się do działań na rzecz klimatu w społeczeństwie. Cieszymy się, że możemy wspierać
Cybercom w stosowaniu tych ram w raporcie sustainability. Cybercom jest wzorem do naśladowania
w stosowaniu tych ram, a dzięki swojemu nowemu raportowi o zrównoważonym rozwoju stanowi
doskonały przykład realizacji ambicji 1,5 °C i jesteśmy przekonani, że wiele innych organizacji
zastosuje to podejście.”
To już jedenaste sprawozdanie Grupy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Poprzedni raport został
opublikowany w kwietniu 2020 r. Raport Sustainability powstaje by spełnić warunki szwedzkiej
regulacji prawnej Annual Accounts Act i jest przygotowywany w zgodzie ze standardami GRI: Core
option. Raport sustainability służy również jako raport roczny Cybercom dla Global Compact ONZ.
Cybercom jest uczestnikiem Global Compact od 2011 roku.
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O firmie Cybercom
Cybercom to skandynawska firma zajmująca się doradztwem technologicznym. Świadczymy kompleksowe usługi rozwoju
oprogramowania od projektowania, po realizację, wdrożenie i utrzymanie. Dzięki połączeniu wiedzy biznesowej, zaangażowaniu
w obszar sustainability oraz znajomości ponad 20 technologii tworzymy dla klientów innowacyjne i zrównoważone rozwiązania,
dzięki którym zyskują oni przewagę rynkową.
W Polsce Cybercom obecny jest od 1997 roku. W biurach mieszczących się w trzech polskich miastach – Łodzi, Warszawie
oraz Bydgoszczy – zatrudniamy przeszło 300 pracowników, z czego 250 to eksperci technologiczni. Firma działa na rynkach w
Szwecji, Finlandii, Polsce i Danii, mamy doświadczenie w dostarczaniu projektów również na inne rynki – do tej
pory prowadziliśmy projekty w 21 krajach.
www.cybercom.com
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