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Szanowny Panie!

Mam przyjemność poinformować, że firma Maxeon Solar Technologies, Ltd. wspiera Dziesięć Zasad progra-

mu „Global Compact” Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie praw człowieka, prawa pracy, ochrony 

środowiska i walki z korupcją. Niniejszy list jest potwierdzeniem naszej intencji wdrożenia wspomnianych 

zasad. Pracujemy na rzecz uczynienia programu „Global Compact” oraz towarzyszących mu Dziesięciu Zasad 

elementem strategii, kultury i codziennych działań w naszej firmie, a także o angażowanie się we wspólne 

projekty, które sprzyjają szerszej realizacji celów ONZ, w szczególności celów zrównoważonego rozwoju (SDG). 

Firma Maxeon Solar Technologies wyda jednoznaczne oświadczenie na temat tego zaangażowania skierowane 

do interesariuszy i opinii publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że kluczowym wymogiem udziału w programie 

„Global Compact” ONZ jest coroczne przedkładanie raportu na temat postępów (COP) opisującego wysiłki fir-

my na rzecz realizacji Dziesięciu Zasad. Wspieramy transparentność i odpowiedzialność wobec społeczeństwa, 

dlatego postanawiamy zgłaszać postępy w realizacji Dziesięciu Zasad w ciągu roku od dołączenia do programu 

„Global Compact” ONZ, a następnie co roku, zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami zgłaszania po-

stępów (COP). Obejmuje to:

Z poważaniem,

Jeff Waters

Chief Executive Officer

Maxeon Solar Technologies, Ltd.

Oświadczenie podpisane przez dyrektora generalnego wyrażające stałe wsparcie dla programu „Glo-

bal Compact” ONZ oraz potwierdzające nasze stałe zaangażowanie w inicjatywę i przestrzeganie jej 

zasad. Jest to oświadczenie wydawane oddzielnie od początkowego pisma dotyczącego uczestnictwa 

w programie „Global Compact” ONZ.

Przyjmowanie całościowej oceny istotności wpływu, obejmującej podmioty wewnętrzne i zewnętrzne jako 

podstawy do sformułowania naszej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz kluczowych obszarów, 

zasad i planów w zgodzie z Dziesięcioma Zasadami i celami zrównoważonego rozwoju (SDG).

Publikowanie co roku, począwszy od następnego roku, raportu na temat zrównoważonego rozwoju 

przedstawiającego istotne cele, inicjatywy i postępy w realizacji celów ESG, dostosowanego do międ-

zynarodowych standardów sprawozdawczości.
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