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Det er vigtigt for os at involvere vores interessenter i vores strategi, som har fået navnet ”Enriching Lives Together 
Sustainability Strategy”.

Det er vigtigt for os at involvere vores interessenter i vores strategi, som har fået navnet ”Enriching Lives Together Sustainability Strategy”. Vi sætter stor pris på de 
perspektiver og den indsigt, som vi får fra en lang række interessenter, herunder leverandører, kunder, ligestillede virksomheder i værdikæden, NGO'er, lokalsamfund, 
offentlige organer og brancheforeninger. Samarbejde er nødvendigt for at vi kan nå de ambitiøse mål, vi har sat os. Vi kan opnå mere, når vi arbejder sammen, og når 
vi starter med dem, der allerede har et lod i forvaltningen af vores fremtid.

Vi har involveret interessenter i vores væsentlighedsbedømmelse og gennem udviklingen vores bæredygtighedsmål for 2030. Det var været helt afgørende at forstå 
de behov og interesser, der karakteriserer vores interessenter, identificere prioriteter og gå målrettet efter aktiviteter, hvor vi kan få den mest positive påvirkning. Det 
vil tilsvarende være vigtigt fremadrettet, når vi overvåger og rapporterer om fremskridt.

Involvering af interessenter kan ske på mange måder, herunder, men ikke begrænset til, uddannelse/deling af oplysninger, innovation og samarbejde, etablering 
af incitamentsstruktur, overholdelse af regler og standarder og onboarding samt indsamling af oplysninger. 

Vi er forpligtede til fortsat at involvere interessenter gennem vores strategi, som vi kalder ”Enriching Lives Together Sustainability Strategy”, på en måde, der er 
i overensstemmelse med vores formål og værdier. https://www.corteva.com/who-we-are/our-purpose-and-values.html

Vores adfærdskodeks angiver de standarder, som forventes af alle vores medarbejdere, når de interagerer med interessenter. Vi vil altid drive vores 
forretningsaktiviteter på en etisk og gennemsigtig måde. Det er, hvad vores kunder, forretningspartnere, aktionærer og andre interessenter forventer af os.
https://www.corteva.com/code-of-conduct.html

De informationer, vi indsamler fra interessenter, reguleres af vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, der beskriver vores praksis vedrørende 
de oplysninger, vi indsamler. https://www.corteva.com/privacy.html
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