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Labi mākamajān iīžbr  m.ēpaaudz 

Šī  Löfbergs nieku,špaī ošeso suūm ir 

 paaudzes, ceturtās  un sšātreimenesģ  

 gadam 2050. pat līdz asšpleāT°zija.īv  

 ieguvumus un atbildību ietverun 

 pupiņas no ceļā iesaistīti ir kasvisiem, 

  audzētājiem, kafijas tasītei:līdz 

 patērētājiem, klientiem,darbiniekiem, 

 īpašniekiem. un partneriempilsoņiem, 

  tikai iespējama ir attieksmeŠāda 

  kur biznesā, ģimenesatbildīgas 

ilgtspēja  ietverta. bijusi ir vienmēr 

Kafijas  ieguldījumu zemu ar sīksts ir tirgus 

ienesīgumu  konkurenci. nežēlīgu un 

Kā  ražošanai ilgtspējīgai priekšnosacījums 

un  pieprasījums cilvēku ir patēriņam kafijas 

pēc  veiktā viņu un kafijas ražotas atbildīgi 

izvēle  maksāt. to par vēlme arī kā – 

Attīstība  viesnīcās īpaši virzienā, pareizā iet 

un   mūsu novērtē klienti kur restorānos, 

ilgtspējīgo  tēlu. ilgtspējīgo mūsu un darbību 

Sertificētas  veikalos pārtikas patēriņš kafijas 

darbs   lielākajiem mūsu no Viens priekšā. ir 

izaicinājumiem   ar komunicēt labāk vēl ir 

sabiedrību
 

 un darbu ilgtspējas mūsu par 

tiem   sagaida, viņus kas guvumiem, 

veicot  izvēli. apzinīgu 

Galvenā  darbā ilgtspējas mūsu loma 

ir uzlabot   kafijas pie situāciju esošo  

audzētājiem,   patiešām nodrošinātu lai 

labas   nākotnē. arī piegādi kafijas 

Mēs  audzēšanas kafijas uz ceļojumos savos 

valstīm   un izmaiņas klimata kā redzam, 

mainīgās  ietekmē cenas tirgus pasaules 

pārliecināmies  ieguvumus kādus to, par 

spēj  saimniekošanas ilgtspējīgākas sniegt 

metodes  līgumi. noslēgti izdevīgāk un 

Šajā  savu sniegt turpinām mēs gadā 

ieguldījumu  Kafijas Starptautiskajā 

un  Climate) & (Coffee Klimats & Kafija 

kustībās.  ražotājiem kafijas citiem ar Kopā 

mēs  audzētājiem kafijas mazajiem palīdzam 

veiksmīgāk  izmaiņām klimata pielāgoties 

un  Starptautiskā rentabilitāti. savu uzlabot 

Kafijas   programma attīstības kustība partneru 

aptver  audzētājus kafijas 000 32 nekā vairāk 

divpadsmit  valstīs. 

Tāpat   kafijas palielinājuši esam mēs 

iepirkumu no   audzētājiem. sertificētajiem  

Gandrīz  mēs ko kafijas, visas no puse 

pārdodam   mūsu visos veidolā zīmolu savu 

tirgos, šobrīd  sertificētiem no iepirkta tiek jau  

audzētājiem,  sasniegt ir mērķis mūsu un 

100  gadam! 2020. līdz kafiju sertificētu % 

Tāpat  uz ietekmes mūsu pie darbu turpinām mēs 

klimatu  lielākas Pieliekot mums. pie tepat 

un   mūsu samazinājuši esam mēs pūles, mazākas 

klimata  laikā. gadu desmit pēdējo % 24 par ietekmi 

Mūsu   % 100 uz ceļā izaicinājums lielākais 

atjaunojamas    rast ir izmantošanu enerģijas 

alternatīvu dabasgāzei,  izmantota tiek šobrīd kas  

grauzdēšanas procesā.  

Löfbergs  visgaršīgāko piedāvāt ir mērķis Grupas 

un  ilgtermiņa sasniedzot kafiju, ilgtspējīgāko 

rentabilitāti.  saistošāko sniegt vēlamies Mēs 

un   jomu darbības svarīgāko mūsu godīgāko 

atspoguļojumu  pārskatā. ilgtspējas mūsu 

Par  esam mēs kuriem pie jautājumiem, 

strādājuši  kuriem pie un gadus simts jau 

mēs  nākamos vēl darbu turpināsim 

simts  ir visam Atbilde gadus. 

–  ilgtspēja. 

Lars Appelqvist

CEO,  Löfberg Anders AB 

ATBILDE   VISAM 
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šajā  liels vēl taču palielinājies, ir gadā

ražu  arī kā apstākļus, dzīves un

partneru  Partners) Coffee (International

 

 

 

 

 





Milestone: The entire 

Löfbergs assortment in 

Sweden is certifi edSweden is certifi ed

SUŪM
IĶRĒM

  ASĒJILGTSP 
 ĀSUMĪ 

Šobrīd  mēs kafijas mūsu no % 46,3 

iepērkam   audzētavām. sertificētām no 

Visam   sortimentam zīmolu mūsu 

tas  gadam. 2020. līdz nodrošināts tiks 

Šo  esam mēs kafija) sertificēta % (100 mērķi 

jau  sniedz kas zīmolu, Löfbergs ar sasnieguši 

savu  videi. gan cilvēkiem, gan labumu 

Par  lapā. 19. pārskata lasiet vairāk to 

Klimata  ietekme 
Kopš    samazinājuši esam mēs gada 2005. 

mūsu klimata   ir Mērķis %. 24 par ietekmi  

samazināt   gadam. 2020. līdz % 40 par to 

Viens
 

 ir izaicinājumiem lielākajiem mūsu no 

rast alternatīvu   šobrīd kas dabasgāzei,  

tiek grauzdēšanas  izmantota 

procesā  ražotnē. galvenajā

Par   lapā. 26. pārskata lasiet vairāk to 

Atjaunojama  enerģija 
Mēs   enerģijas mūsu pie darbu turpinām 

patēriņa samazināšanas,  tiecamies mēs un  

arvien  enerģiju, atjaunojamu izmantot vairāk 

piemēram,  ģeotermālo enerģiju, vēja biogāzi, 

un  % 100 uz pāriet ir Mērķis siltumapgādi. rajona 

  Šobrīd gadam. 2020. līdz enerģiju atjaunojamu

atjaunojamā
 

 %. 39,6 sastāda patēriņa mūsu no enerģija 

 lapā. 24. pārskata lasiet vairāk to Par

Dzimumu  vienlīdzība 
Mēs  vadītāju – sieviešu palielinājuši esam 

 proporcionālo   %. 29 līdz gadā šajā skaitu 

Mūsu  gadā. 2020. % 40 sasniegt ir mērķis 

Kļūt   svarīgi, ir darbavietu vienlīdzīgāku par 

lai   par mūs uzskatītu darbinieku vairāk vēl 

pievilcīgu  priekšnoteikumus radītu un devēju darba 

daudz   lēmumiem. gudrākiem un perspektīvākiem 

Par   lapā. 31. pārskata lasiet vairāk to 

Löfbergs  āsumī grupa 
ājšē(Iepriek  s)āiekav tiīdānor iļskait gada 

NIEKI:ŠPAĪ   un jāaštre imeneģ Löfbergs 
āceturtaj  ēpaaudz 

GALVENAIS  Zviedrija de,āKarlst BIROJS: 

JUMSĪAPGROZ  490) (1 709 1 SEK): (MILJONI 

AĻŅPE  (23,5) 21,7 SEK): (MILJONI JUMI)Ē(ZAUD 

DARBINIEKU  (327) 326 SKAITS: 

KAFIJAS  741) (28 tonnas 592 26 APJOMS: 

JASĒT  (145) tonnas 160 APJOMS: 

GALVENIE  nija,āD ija,ēģNorv Zviedrija, TIRGI: 
Somija,  nijaāLielbrit Lietuva, Latvija, Igaunija, 

MOLI:ĪZ  Coffee, Melna Kaffe, Larsen Peter Löfbergs, 
Crema,  Kobbs un Cup Green Percol, 

46 % 40 %

29 %24 %
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Birojs

suMū  tirgi anasšrdoāp 

anasēšdzGrau  caīpnūr 

PAR  MUMS 
imenesĢ

 ujafik labu
  zu buīaislkar 

 mumszņēu 

Kafijas  Anders AB uzņēmums 

Löfberg 1906.   brāļi dibināja gadā 

Anders,   Löfbergi. Džozefs un Džons 

Mēs   kafijas savas paši uzsākām 

grauzdēšanu   gadā. 1911. Karlstādē 

Šodien
  

 lielākajiem no vieni esam mēs 

ģimenei   kafijas piederošajiem 

grauzdētājiem Ziemeļvalstīs   un  

saražojam desmit  miljoniem  tuvu 

 dienā. kafijas lieliskas tasīšu 

Uzņēmums   pieder pilnībā joprojām 

Löfbergs  trešajā jau šobrīd ģimenei, 

un   labu uz Kaislība paaudzē. ceturtajā 

kafiju  sākuma, paša kopš mums ar bijusi ir 

tāpat  uz attiecībā apņemšanās mūsu 

sociālo   ģimenes Kā ilgtspējību. vides un 

uzņēmumam,  vērtībām, uz vērsts ir kas 

ir   mums ka pašsaprotami, un dabiski tikai 

ir arī   perspektīva. ilgtspējīga uzņēmuma  

Mūsu   ar apvienojumā pieeja, ilgtermiņa 

vēlmi    būt un attīstīties nepārtraukti 

priekšā,   tirgū sīvajā pusē stiprā mūsu ir 

ar  konkurenci. nežēlīgo 

Kur
mumizņēu

  suūm – darbojamies sēm 
 tirgi suūm un  

 ki.ēcilv 100 ramēapm darbinieku,
 basīsabiedr no aļda ākāliel ādāstr eitš

 patāT apjoma). āotžsara no % (87 āZviedrij
 ,ēdāKarlst atrodas caīpnūr anasēšdzgrau

 kafijas ākāliel suūm un birojs galvenais
 suūM .ānijāLielbrit un āLatvij ,ānijāD

 ,āijēģNorv ,āZviedrij s:īvalst sāpiec mumizņēu
 iņsepti pieder mums odienŠ .āZviedrij

 tikai miesādarboj sēm gadam 1990. zdīL
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Löfbergs   imeneģ 

AB  Löfberg Anders 

Löfbergs Lila ABKaff ehuset
i Karlstad AB

Peter Larsen Kaff e A/S
(75 %) nijaāD 

Löfbergs Lila 
ijaēģNorv

A/S SIA āMeln  Kafi ja
Latvija

  Löfbergs
nijaāLielbrit

 Food Brands Gr
nijaā      Lielbrit  

oupLöfbergs  Logistics 

Crema Kaff ebrenneri A/S

 Zviedrija   56 %

 nijaāD  19 %

 britānijalLie  8 %

 ijaģorvēN  5 %

 vauLiet  4 %

 Somija 3 %

 Latvija 2 %

 nijauIga   2 %

 itiC  2 %

suMū  cijazāorgani 

moli.īZ
 Kobbs. moluzī ar juēt īar tirgojam sēm āZviedrij Percol.

 un Crema Cup, Green Melna, Kaffe, Larsen Peter Löfbergs, āk moliemzī diemāt ar āeiropļZieme sīvalst desmit rdotaāp tiek kafija suūM 

anašrdoāP Aptuveni los.ākan dosžāda  

puse   pārdošanas kopējās mūsu no 

norit  veikalos preču pārtikas 

(mazumtirdzniecībā)  apmēram un 

trešdaļa  restorānos un kafejnīcās – 

(Out   sastāda daļu Pārējo Home). Of

dažādi  kafiju ražoto mūsu kas klienti, 

pārdod   savu izmantojot piedāvā, vai 
privāto  zīmolu. 

Zviedrijas    2. ieņemam mēs tirgū 

vietu   par runā Ja daļas. tirgus % 20 ar 

kafejnīcām   tur tad restorāniem, un 

mūsu
 SKI). (Avots: % 30 apmēram

 

 

 augstāka, vēl ir daļa tirgus 

Pārdošana  tirgus, lielākais mūsu ir noteikti Zviedrija (vērtība). 

taču  pieaug. gadu katru ar valstīs pārējās daļas tirgus 

tesāM

 CEO. grupas ir Appelqvist Lars un ba,īvad grupas vada buīdarb mumuzņēu jasēt un Kafijas Löfberg. Kathrine ir jaātēdēsšpriek Valdesvietniekiem.
 

 
 uļlocek diviem un vjiemārstāp darbinieku diviem iem),ļlocek jiemērā etriemč un niekiemšpaī sī(tr iemļlocek parastajiem iemņsepti novāsast

 

 
 valde direktoru Grupas bu.zīrraudāp ušfinan un ijuēģstrat bu,īatbild grupas par baīatbild gaīrāvisp ir Löfbergs Anders AB mumamzņēu 
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Löfbergs   par taīuzskat tiks grupa 
koāgējīilgtsp   ,āEirop grupu asjkafi  kas   bu,īkaisl ar

giemīcēsp  kafijukoāgšīvisgar     un moliemīz 

sniedz
 
 

 niekiem.špaī un klientiem suūm buīrtēv ušpalieko 

AJIĪZV

KATHRINE  NIECEŠPAĪ UN JAĀTĒDĒSŠPRIEK VALDES LÖFBERG, 

Par  u.jziīv un mābīrtēpamatv u,jfilozofi basīdarb mumaņēuz un imenesģ niekušpaī 

suJū  āEirop grupu kafijas koāgījēilgtsp par tiemīskatzu tikt ir ijaīzv 
ar  t,āinz sJū āk un ēmzīno umsJ tas ko – kafiju koāgšīvisgar 
ka  ?āienzvir zāparei tiesāstīatt 

Te

 klientus. kusāuzticam lēv un jaunus arvien stamūieg sēm ka tas, ir jiemātīdā
 

r
  kumuāpan suūm no Viens bu.īstīatt guījēilgtsp tuāveicin lai m,ādar sēm kuras m,ālietmālab

 

 
 par sāanāšzin simiesīdal un išstneēv jasēilgtsp simūb giīvienlaic un asņpupi kafijassākālab

 

 
 tēmekl simāturpin sēM lietas. labas dara īar bet labi, ošgar tikai ne kas kafiju, otžragadiem:

 

 
 simts pirms vsēvecvect mans kaāies ko anu,āšturpin darba āt par ir runa ābīpaties 

Kā    pat zdīl klientiem ar sāanštik un anasšožra kafijas ikdienas no kotās ,āmumzņēu 
 s?zēpaaud sākāvair jau mumszņēu imenesģ ir isš ka tas, ojasļatspogu mumiem,ēlvaldes 

sēM

 mums. īar gan videi, gan jiem,ātēaudz kafijas gan lieliski ir kas kafija, āorganisk ištie ir rdodam,āp sēm ko kafijas, teī
 

tas
  āceturt katra odienš učTa jumiem.ēzaud ar mārdevāp kafiju oš sēm jiēkotnāS pareizi. tuūb tas ka ita,šķ amņvi ka ,ēļdā

 

t
  bet jums,īpiepras bijis tuūb āt cēp ka c,ēpāt jau ne Un .āgad 1995. Zviedriju uz konteineru kafijas sāorganisk 

 

pirmo
  atveda vsēt mans – rsēpiem specifisks Viens ju.ēilgtsp par neaizmirstot vu,īperspekt aņilgtermi veidot jumuā

 

izaicin
  un mēlmēv suūm ar ņāsaska giīvienlaic mumusēl trusā emtņpie mums liek Tas te.āprofesionalit unbaīdzdalīl

 

 
 ba,īmņēuz ba,īatbild ba,īdarb aņilgtermi m:ābīrtēv māskaidr ar imeneģ niekušpaī guīmņēap un vuīakt esam 

sasniegt  i?ķrēm zu āk kojatiesūl sJū kuru zu gadam, tam – gadam 2050. zdīl 
 cerat sJū oK m?zēpaaud imenesģ Löfbergs mākamajān tāatst latiesēv sJū oK

sēM

 odien.š īar ir āt daāk kafiju, lielisku un juēilgtsp uz jasēkoncentr 
 

skaidri
  kas mumu,ņēuz ušpelno un guīcēsp lielu, āk redzam sevi sēm āgad 2050. paaudzes. darbinieku un 

 

klientu
  ju,ātēaudz kafijas sākamān tāaizsarg īar ir patāt zijaīv suūm učTa .ūtirg kafijas āstarptautiskajtē  

  

konkur
  jēsp kas moliem,īz giemīcēsp ar mumuņēuz imenesģ guīneatkar jamu,īcien tāatst gribam rniemēb

 

 saviem
  sēM .”mēpaaudz mākamajān iīžbr Labi“ ir zijaīv āgīkop suūm un ki,ēcilv išse esam ēpaaudz āceturtaj 
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un iekšējie   atbildība procesi,  tirgus, 

un  darbinieki. 

 

 
Iedzīvinātās  vērtības 
Mums   vērtības, kopīgas ir grupā 

kas   pamatprincipus, tos apraksta 

kādos   otru pret viens izturamies mēs 

uzņēmuma   ārējās arī kā iekšienē, 

sābīattiec  mums pasauli visu pret un 

ijaīzV   iīžbr labi – iķrēm un 
mākamajān  mzēpaaud 

Mūsu   virzību ietver mērķi un vīzija 

uz   un ilgtspējību kafiju, garšīgu 

ilgtermiņa rentabilitāti.   izstrādājām Mēs  

mūsu stratēģisko   gadā, 2014. plānu  

ietverot mūsu   zonas mērķa svarīgākās 

un perspektīvas.   mērķi Reālie  

un izpildes
  

 saistīti ir indikatori  galvenie 

  šādām jomām:ar  klienti finanses,

apkārt.   vadlīnijas kā strādā Pamatvērtības 

ikdienas  lēmumiem pamats kā un darbā 

visos   piecos tās definējot līmeņos, 

galvenajos  atbildība, vārdos: vērtību 

līdzdalība,   darbība ilgtermiņa uzņēmība, 

un   pamatvērtības Mūsu profesionālisms. 

ir  ko grāmatiņā, arī aprakstītas 

katrs
 

 savā saņēmis ir darbiniekiem no 

dzimtajā  valodā. 
 

Ilgtermiņa  darbība 

Mūsu
 
 

 apkārt. mums pasauli visu pret un otru pret viens izturamies mēs kādos pamatprincipus, tos apraksta pamatvērtības 

Atbildība
Līdzdalība

Uzņēmība
Profesionālisms



Ilgtspējīgas  priekšgalā attīstības 

Mēs  un vadību uzņemties vēlamies 

būt   domā kas nozarē, savā pirmie 

un   attīstību. ilgtspējīgu par runā 

Mēs   mūsu par atbildību uzņemamies 

uzņēmuma  vidi un cilvēkiem uz ietekmi 

visā   kafijas no ciklā, dzīves produkta 

pupiņas  tasītei. līdz 

Nepārtraukti   to, par zināšanas uzlabojot  

kura   pati ir ietekme veida kāda un 

nozīmīgākā,  par interesējoties nepārtraukti 

jaunākajām   pasaulē, gaidām un tendencēm 

kas
 

 koncentrēties varam mēs mums, ap ir 

uz   pārliecināti, būt un lietām pareizajām 

ka  patiešām darbs ilgtspējas mūsu 

ATBILDĪBA
 

  NO 
TASĪTEI  LĪDZPUPIŅAS

būtiski  ir punkts sākuma Svarīgs maina. visu 

tas,    cilvēkiem par atbildība ka 

vienlaicīgi rada   apstākļus  

ilgtermiņa ilgtspējīgai   darbībai  

visos kafijas  audzētājiem,  posmos: 

mums un
 
 

 klientiem. mūsu 

» Ar 

ācīpnū   r  
 anasēšdzgrauoš   tie  

 pa vilcienu un iģku 
 

 

» gaīEfekt 

āanēš   transport  
 ijaģener   atjaunojama 

 un istikaģlo 

» Investīcijas 

    valstīs
  audzēšanas kafijas    un

  valstī savā   līdzdalība 
 un 

 
 

  
 

» tāPalielin 
 kafijas tasēsertificcē   p  
 jumīpiepras 

» te,āEnergoefektivit 

 jumiārisin   iepakojumu 
 gudriun    avoti 

 ijasģener   atjaunojami 
 

  
 
 

» kuāgījēIlgtsp 

 anaāšveicinuļkā   apst  
 un užmetoanazēš   aud  

 

  

Andel av ka�ets totala 
klimatpåverkan

3,1%

TRANSPORT

 

2,6%

Andel av ka�ets totala 
klimatpåverkan

3,1%

ANAŽOŠRA

82,4%
 Andel av ka�ets totala 

klimatpåverkan

8,8%

IŅŠRTĒAP

ĀLĀSOCI  

ASJAFIK  ANAZĒŠAUD 

1 0

BAĪATBILD

TRANSPORTSANAĪŠPLATZI



Koncentrēšanās  vissvarīgāko uz 
Mūsu   par daļēji ir darbs ilgtspējas 

ietekmi   audzēšanas kafijas atbildību un 

procesā,   kā mūsu, par daļēji un 

atbildīga   tajos lomu uzņēmuma, 

tirgos,
 

 grauzdēšanas savas ir mums kur 

rūpnīcas  tirgi. izplatīšanas un 

Skatoties   redzams, ir kopainu, 

ka   un vidi uz ietekme vislielākā 

sociālā  audzēšanas kafijas tieši ir ietekme 

posmā.   uz ietekme pārmaiņu Klimata 

audzēšanas   zaļās un apstākļiem 

kafijas   ilgtermiņā, piegādi pupiņu 

kā   apstākļiem dzīves audzētāju kafijas arī 

un   svarīgākie paši ir līdzekļiem iztikas 

ilgtspējas   mūsu arī ir sfēras Šīs aspekti. 

galvenās   mēs ja pat prioritātes, 

patiesībā   citās arī daudz darām 

sfērās. 

Kafijas  audzēšana 
Kafijas   par atbildīgi ir audzētāji 

apmēram   klimata kopējās no  80 

ietekmes   tieši to ar līdz kafiju, uz 

šeit
 

 vislielāko sniedz ieguldījumi mūsu 

labumu.  tiešo pa kafiju Iegādājoties 

no   palielinot un valstīm audzēšanas 

pieprasījumu   sertificētām no kafijas pēc 

audzēšanas  panākt, varam mēs vietām, 

ka
 

 pāriet audzētāju kafijas vairāk arvien 

uz   metodēm. audzēšanas ilgtspējīgākām 

Tāpat   īstenojam un piedalāmies mēs 

dažādus   palīdzētu lai projektus, attīstības 

kafijas    vērā ņemot saimniekot, audzētājiem 

  izmaiņas klimata aizkavējot aspektus,vides 
un
 

ienesīgumu. 
 un produktivitāti savu palielinot 

Iesaiste
 līmenī vietējā un audzētājiem
 kafijas ar – sabiedrībā 

Mēs  uzticīgi bijuši esam vienmēr 

vietējai    uz tiecamies un sabiedrībai 

pozitīvu   mēs kur vietās, attīstību 

darbojamies,   apkārtnē tuvākajā mūsu 

un   kafijas audzētājiem kafijas pie 

audzēšanas   Iesaistoties pasaulē. visā valstīs 

Starptautiskajā   kustībā partneru Kafijas 

kopā   piederošajiem ģimenēm citiem ar 

kafijas   daudz mēs Eiropā, uzņēmumiem 

darām,   kafijas mazo tieši uzlabotu lai 

audzētāju   ienesīgumu priekšnoteikumus, 

un  apstākļus. dzīves 

Mūsu   veido līmenī vietēja iesaiste 

līdzdalība   ieguldījumos, infrastruktūras 

sadarbībā   arī kā universitātēm, ar 

sporta   asociāciju un komandu 

sponsorēšanā. 



Atbildība  kuri un nozīmē tas Ko tasītei. līdz pupiņas no 
jautājumi

 
 vissvarīgākie? ir 

Tas

iepirkumus.  pakalpojumu un preču veicot izvirzīšana, nosacījumu draudzīgu videi arī kā materiāliem, un 
 

enerģiju
  par ir runa ja nodrošināšanu, efektivitātes resursu risinājumus, transporta gudrus nozīmē Tas 

 

klimatu.
  uz ietekme mūsu arī jāsamazina ir mums Vienlaicīgi metodēm. nekaitīgām dabai ar audzēta 

 

tiktu
  kafija lai tas, arī kā samaksāts, godīgi tiek viņiem un apstākļi darba labi ir kafiju, audzē kas cilvēkiem, 

 

lai
  tas, ir Vissvarīgākais ķēdē. vērtību visā vidi un cilvēkiem par atbildību uzņemamies mēs ka nozīmē, 

Kas
 Eiropā? uzņēmumam kafijas

 

visilgtspējīgākajam 
 būšanu par vīziju sasniegtu lai nepieciešams, ir 

 vidi. uz ietekmi negatīvu neatstājot posmos, visos ienesīgumu savu ar pieņemšanu 
 

metožu

  audzēšanas kafijas ilgtspējīgu paātrinās varētu mēs kafiju, ilgtspējīgu par vairāk nedaudz maksāt vēlmi 
 

palielināt
  izdotos mums Ja attīstību. ilgtspējīgāku iespējas pēc nodrošinātu lai jāuzņemas, ir mums kas iniciatīvām, par arī 

   

kā
  iedzīvotāji, tās un planēta mūsu saskaras kuriem ar izaicinājumiem, tiem par jārunā ir Mums uzņēmumiem. mūsu 

  

arī
    kā klientiem, un piegādātājiem mūsu apkārtni, mūsu pusēm, ieinteresētajām visām uz attiecībā posmus, ķēdes 

 

visus
  uzlabotu lai jāstrādā, ir Mums ilgtspēja. finanšu un sociālā ilgtspēja, vides aspektus: ilgtspējas visus aptvert svarīgi It

.

Par  lepojaties? visvairāk Jūs darbā ilgtspējas savā ko 
Es

 lepojos! tiešām es ko par kas kaut ir tas – 
 

līmeni
  vadības augstākās un ģimenē īpašnieku vide un līdzdalība reāla un lieliska patiešām saņemta tiek 

 

cilvēkiem
  No iniciatīvās. sabiedrības citās un valstīs audzēšanas kafijas projektos attīstības dažādos ieguldīta 

 

tiek
  peļņas no daļa liela salīdzinoši kur vērtībām, skaidrām ar uzņēmumā ģimenes strādāju es ka lepojos, ļoti 

EVA  DIREKTORE ILGTSPĒJAS ERIKSSON, 

Par  darbā. ilgtspējas jautājumiem prioritārajiem un kopainu 

 ILGTSPĒJAS  2020 MĒRĶI 

100 % atjaunojama  enerģija 

 40 %  vadītājas  sievietes – 

100 % sertificēts  zīmoli) mūsu (visi sortiments 

 40 %  mazāka 
 gadu) 2005. ar                 (salīdzinājumā 

 klimatu uz ietekme 
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niekišpaĪ

Darbinieki
baīSabiedr

iājtādāPieg

iājtērēPat

Klienti

Direktoru  valde 

 APKĀRT
 MUMS PASAULIKLIENTU UN  

  MŪSU AR DIALOGĀ

Mūsu   un ietekmē uzņēmums 

to   ieinteresētās dažādas daudzas ietekmē 

puses   Mēs ķēdē. darbības visā 

tiecamies   dialogu atklātu un atvērtu uz 

ar   pārējo un piegādātājiem klientiem, 

pasauli   mēs ka garantējot, mums, ap 

atbilstam   un prasībām izvirzītajām 

attīstām   pareizajā darbību savu 

Dialogs  veidots tiek pirmkārt 

mūsu   sapulcēs, darbībā, ikdienas 

komunikācijā
 

 darbiniekiem, un klientiem ar 

sadarbībā
 

 iestādēm pārvaldes vietējām ar 

un    tālāk. tā un korporācijām, nozares 

Tāpat   veicam un izmantojam mēs 

dažādus   zīmolu un pētījumus klientu 

pētījumus,   aktīvu iegūstot tādējādi 

biznesa  informāciju. 

1 4
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Augsti   un cienīts 

 
 

klientiem
  biznesa ar profils 

 

ilgtspējīgs

Ilgtspējīga   kafijas un ražošana 

patēriņš   pieprasījumu palielinātu nozīmē  

pēc   kā kafijas, ražotas atbildīgi   

rezultātā   veic patērētāju vairāk vēl 

ilgtspējīgu   nozīmē tas Mums izvēli. 

svarīgu   mūsu īstenot sekmīgi – uzdevumu 

ilgtspējas   pievienotās sniegt un darbu 

vērtības,  piedāvāt. varam mēs ko  

Klienti  restorānos un kafejnīcās 

(Out   mazumtirdzniecībā un Home), of 

Zviedrijas   lielu pievērš kopumā tirgū 

uzmanību   Tāpat jautājumiem. ilgtspējas 

viņi   ilgtspējas mūsu uzticas mērā lielā  

darbībai,   vislabāk starp ierindojamies mēs 

novērtētajiem   ar saskaņā uzņēmumiem 

veiktajiem   augstu klienti Turklāt, pētījumiem. 

vērtē   no atbildībai pieeju un izpratni mūsu 

pupiņas   mēs ka to, arī kā tasītei, līdz 

uzņemamies   savu īstenojam un vadību 

darbību   atbildību. sociālo un vides ar saistībā 

Daudzi  klientiem, lielākajiem mūsu no 

kuriem   definēts skaidri savs pašiem ir 

 

piegādātājus  ilgtspējīgajai mūsu pateicoties tieši 

darbībai.   McDonald’s, Scandic, Choice, Nordic 

Compass  daudziem, no daži tikai ir Sodexi un Group 

kas  sertificētu pasniedz viesiem saviem 

Löfbergs  kafiju. 

 

un   zīmoliem mūsu pateicoties Lielbritānijā,  

Peter  Cup. Green un Percol Kaffe, Larsen 

Izaicinājums
 patērētājus

 uzrunāt 

Tomēr   un atbildību uz gaidas ka vērā, ņemot 

ilgtspēju   joprojām pieaug, dienu katru ar 

ir   sertificētu izvēlas kas patērētāju, maz pārāk 

kafiju,   pieaug. stabili skaits to arī lai   

Vairumam   ievērojami ir cena un garša tieši 

svarīgākas   par ir runa ja ilgtspējību, par  

kafijas  lielākajiem nākotnes mūsu no Viens izvēli. 

izaicinājumiem   ilgtspējīgo mūsu par runāt ir  

darbību   veidā, pieejamā vieglāk un skaidrākā 

lai
 
 

 patēriņu. kafijas ilgtspējīgas veicinātu 

 

  

ilgtspējas   savus kā mūs izvēlas profils,

Tāpat   Dānijā profili ilgtspējas spēcīgi arī ir mums

“Löfbergs   ilgtspēju ar strādājis laiku ilgu ir 

saistītos   priekšplānā vienmēr un jautājumos 

ir   vides un atbildības sociālās ētikas, izvirzījis  

jautājumus.   strādā kas tādu, daudz Nav 

ilgtspējas   un aizrautīgi tik jautājumos 

konsekventi,   stiprina Uzņēmums Löfbergs. kā 

mūs  mums ļauj un darbā ilgtspējas savā arī 
atbrīvot

 lielākas.” ir vajadzības 
 

kur
  jomām, tām uz koncentrētos lai resursus, 

Šis

 apbalvojumu. Ilgtspējas
 piešķirto Hotels Choice Nordic

gada  šī saņēma šogad Löfbergs
 kad paziņojums, žūrijas bija 

Pagājušajā   Choice Nordic un Löfbergs gadā 

Hotels  ilgtspējas arī sadarbību savu stiprināja 

 jautājumā.   Fairtrade un organiskas Bez 

 sertificētas   ietvēra sadarbība piedāvāšanas, kafijas  

arī   projektus ētikas un kompensācijas klimata  

ražotājvalstīs.   

GODALGOTA
 SADARBĪBA

 ILGTSPĒJĪGA 
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Ilgtspējīga  ķēde pārtikas 
Iniciatīva   pārtikas Ilgtspējīgai īstenot 

ķēdei   konferencē pārtikas aizsākta tikai 

EAT  jūnijā. forumā 

Aiz   Pasaules koordinē kuru iniciatīvas, šīs 

Dabas
 

 citu virkne slēpjas ),WWF( fonds 

lielu   nozarē pārtikas Zviedrijas dalībnieku 

un  nozarē. tirdzniecības preču patēriņa 

Löfbergs   uzņēmumiem. šādiem no viens ir 

Mērķis    palielināt un tempu paātrināt ir 

pāreju   un ražošanu pārtikas ilgtspējīgu uz 

patēriņu,  dialogus sadarbību, izmantojot 

un saprotamus  Sīkāku pasākumus.  

informāciju   iegūt var 

Tīkli  sadarbības un 
Sadarbība
 

 virzītu lai nepieciešama, ir 

nozari   ilgtspējīgas tirgu kafijas un 

attīstības   piedalāmies aktīvi Mēs virzienā. 

dažādos   ietver kas forumos, un tīklos 

tos   lielākie ir mums kuros jautājumus, 

izaicinājumi   varam mēs kuros vai 

būtiski  mainīt. visu 

Mēs
 

 edenwS RCS esam gadus vairākus jau 

un   dalībnieki, tīkla klimata Initiative Haga 

kā   ikgadējās mūsu atklājam mēs ietvaros 

siltumnīcefekta   lai emisijas, gāzu 

parādītu,   uzņemties aktīvi ienesīgi ir ka 

atbildību
 

 klimatu. par 

Kopā   pārtikas Zviedrijas daudziem ar .hallbarlivsmedelskedja.sewww
 
  industrijas   mēs gadā 2015. pārstāvjiem 

uzsākām  ķēdi. Pārtikas Ilgtspējīgas arī 
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67 %

17 % 11 %

KAFIJAS  AUDZĒŠANA 
Atbildība

 valstīs
 audzēšanas

 kafijas 

Klimata   kafijas uz ietekme izmaiņu  

audzēšanu   dzīves audzētāju kafijas un  

apstākļiem   svarīgākajiem mūsu no viens ir 

ilgtspējas   klimata pie Darbs jautājumiem. 

izmaiņu  pielāgošanas vides un pielāgošanas 

kafijas   dzīves sociālo arī kā audzēšanai, 

apstākļu   ir galā galu uzlabošana 

cieši   ilgtermiņā mums lai to, ar saistīta 

tiktu  kafija. laba piegādāta  

Mēs   lai darbojamies, aktīvi 

arvien   pievērstos audzētāju kafijas vairāk 

ilgtspējīgākām   metodēm saimniekošanas 

un  aptuveni apstākļus dzīves uzlabo tādējādi 

40   mums piegādā kas audzētāju, kafijas 000  

kafiju.   jomām: divām uz koncentrējamies Mēs  

kafija   attīstības un audzētavām sertificētām no   

projekti,  tieši labumu sniedz kas  

mazajiem  audzētājiem. kafijas  

Laba

 starpniekiem. mazāk iespējas pēc ar valstīm ražošanas no tieši pupiņas 
 

kafijas
  zaļās mūsu visas iepērkam Mēs zijā.Ā un Austrumāfrikā Amerikā, 

 

Centrālajā
  un Dienvidu valstīm divdesmit no aptuveni pupiņas kafijas kvalitātes 

 

augstas
  un atlasītas rūpīgi iegādājamies Mēs valstīm. audzēšanas no tieši kafija 

Mēs

 Dienvidamerikas. no lielākoties
 kontinentos, četros valstīm audzēšanas
 kafijas no tieši kafiju iegādājamies rikameadnvieDi  

ntrālāCe  rikameA 
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5 %

Vairums 

 jiem.ātzēaud kafijas diemžāda simtiem no kusiān ir kas 
 

kafiju,
  satur vaīkooperat no deāpieg ja tad, pat jamiesādāieg sēm kuru kafijai, buīsekojamzi cikla pilna

 
 māinšnodro sēM kafiju. mums ādāpieg juātzēaud kafijas 000 40 aptuveni āKopum bu.ī

 

starpniec
  vuīkooperat ar kafiju rdodāp kas m,ātavzēaud kafijas māneliel no kān kafijas suūm no

Kafija  audzētājiem sertificētiem no 

 

Ir

 izaicinājumus. 
 

finansiālus
  un sociālus arī nozīmē tirgus 

 

kafijas
  globālais augošais ātri un 

 

audzētāji
  kafijas mazie Daudzi laikā. 

 

audzēšanas
  kafijas daudzveidību 

 

bioloģisko
  un vidi ietekmēt negatīvi var kas 

 

faktori,
  galvenie divi vēl ir lietošana 

 

pesticīdu
  ķīmisko un Cirsmas posmu. 

 

audzēšanas
  kafijas uz tieši gulst %, 80 

 

aptuveni
  klimatu, uz ietekmes tā no daļa 

 

lielākā
  ciklā, dzīves kafijas visā ka apzināts, 

 

 

Pieprasot

 

Löfbergs

 
  

 

gadā.
  2020. sasniegsim mēs mērķi šo un zīmoliem

 
 mūsu visiem kafija sertificēta % 100 ir 

 

mērķis
  Nākamais sertifikāti. vairāki vai viens ir 

 

gada
  pagājušā kopš kafijai zīmola Löfbergs 

 

visam
  un daļu, kafijas sertificētās 

 

palielinājuši
  pakāpeniski esam mēs laika tā Kopš 

 

vēlāk.
  gadus pāris kafiju sertificētu airtrade

 

F
  ieviesām Mēs pareizi. šķita tas 

 

ka
  tāpēc, bet tirgus, vai pieprasījums 

 

bija
  tā pēc ka tāpēc, nevis kafiju 

 

organisko
  ar konteineru pirmo 

 

iegādājāmies
  mēs gadā 1995. Jau 

 

iepircējām.
  sertifikātu airtradeF ar kafijas 

 

un
  kafijas organiskās lielākajiem 

 

pasaules
  no viena ir šobrīd grupa 

ģimenēm.  savām un sev apstākļus 
 

dzīves
  uzlabot veidā tādā un 

 

ienākumus
  savus palielināt izmaiņas,

 

 klimata
  mazināt iespējas audzētāju 

 

kafijas
  uzlabotu lai ieguldījumu, savu 

 

dot
  varam mēs audzētavām, 

 

sertificētām
  no nāk kas kafiju, pērkot un 

kas Ir  ekvatoru. ap izvietotas 

 ,stau
 

 rob   u.mustojurk nu uaveidp aitsks sliel īar āk
 nu arabica ,irnesšķafijask   venāslga divas 
   

Atšķirības
 grauzdētas. un novāktas tiek pupiņas kā to, un 

 

apstākļiem
  audzēšanas no arī bet šķirnes, kafijas no tikai atkarīga nav garšā 

Löfbergs

buķeti.  
 

garšu
  piesātinātu īpašu, piešķir kas pupiņas, robusta augstvērtīgas arīizmantojam  

 

mēs
  produktos Dažos profils. smaržas un garšas komplekss un aromātisksmaigs,  

 

ir
  kurām pupiņas, arabica augstvērtīgas izmantojam lielākoties mēs grupā 

IGĪPRŪ  ASŅIPUP IJASFAK ASTLASĪTA 

Kafija  valstīs, 50 apmēram kultivē to pasaulē un apstākļos klimata tropu aug vislabāk
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2010/2011

UTZ Certfied/Organic

Rainforest Alliance Fairtrade Organic/Fairtrade Organic

UTZ Certfied Rainforest Alliance/Organic

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

iensV
 ējiem.cirpie ātuksertifi airtradeF ar afijas

 

k
  un afijask āskorganis ajiemklielā asaulesp no 

 

Löfbergs  iegādājusies ir laikā gada šī grupa 
12   audzētājiem, sertificētiem no kafijas tonnas 700 
kas

 
 iepriekšējo ar salīdzinājumā vairāk,  38 par ir  

 

gadu.
 

 

  iegādātās mūsu visas no puse Gandrīz 

kafijas

 
  
kombinācija
 

ar    vislielākā. ir sertifikātu Fairtrade 
  kafija kafija/ organiskā 

 Tieši audzētājiem. sertificētiem no nāk
 
 

ētascertifiS  ieaugums.p ārdošanasp afijask 

 gadā. šajā  92 par palielinājusies
 ir proporcija šeit Attiecīgi

 kafiju. sertificētu uz pāreju par runā
 ja visvairāk, sasnieguši esam mēs šeit

 tieši un zīmolu, Löfbergs ar pārdota
 tiek kafijas mūsu no daļa Lielākā

.
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Mūsu  zīmoli ilgtspējas 
Mēs

 klientiem. mūsu pret uzticība jāvieš un visu jāmaina būtiski ir izvēlamies, mēs kurus 
 

Marķējumiem,
  kritērijiem. vides noteiktiem atbilst kas metodes, audzēšanas un audzētājiem kafijas 

 

apstākļiem
  darba godīgiem uz attiecas kas kritēriji, ietverti tiek un puses neatkarīgas kontrolē audzētavas ka 

 

garantē,
  tiem no Visi savu. ko kaut uz koncentrējas katrs kur zīmoliem, dažādiem septiņiem ar strādājam 

jiemātēAudz 
Fairtrade   kas jums,ķēmar produkta gsīneatkar ir 

jasēfokus  m.ābīties darba un mābīktiesēcilv uz 
  un cena, ālāminim taēgarant tiek 

viīkooperat   tiīrad tiek āT bonusus. papildu emņsa 
noteikumišpriek

 
 

 iem.ļkāapst vesīdz un darba kiemālab 

     
Organic. Šie  organiskām no nāk kafija ka norāda, marķējumi 
audzētavām,  ķīmiskie izmantoti netiek piemēram, kur,  

 mēslojums. mākslīgais unpesticīdi 

anu,āšsaglab 
Rainforest Alliance ir   kas mols,īz gsīneatkar 

jasēfokus    basīdaudzveid sāiskģbiolo uz 
  užmeto anasēšaudz guījēilgtsp 

āanu,kšizmanto
 iem.ļdzekī

 

l
  iztikas un iemļkāapst juātēaudz uz īar 

 
UTZ Certified    

cijasāinform  veido buīdzīpal anasštoīizgl un 
jumusīnosac   palielinot anai,šožra kaiāgījēilgtsp 

produktivitāti  standartus. dzīves augstākus un 

Mūsu  olimzī ilgtspējas 
Katrs

 videi. gan 
 

cilvēkiem,
  gan attīstību ilgtspējīgu veicina visi viņi taču savu, ko kaut uz koncentrējas strādājam, mēs kuriem ar zīmoliem, no 

Mūsu  projekti attīstības pašu 
Mēs   attīstības vairākus īstenojam 

projektus,  ar sadarbībā vien bieži 

citiem  mazo uzlabotu lai partneriem, 

kafijas  un konkurētspēju audzētāju 

dzīves  apstākļus. 

Starptautiskie  (ICP) partneri Kafijas  
2001.
 

 Starptautisko nodibinājām mēs gadā  

Kafijas  četriem ar kopā kustību partneru 

citiem  uzņēmumiem piederošiem ģimenēm  

Eiropā.   vēl pievienojušies ir laika tā Kopš 

divi.  partneru Kafijas Starptautiskās  

kustības   kafijas mazos veidot ir vīzija  

audzētājus konkurētspējīgus,  fermeri lai  

un   savus uzlabot  varētuģimenes viņu 

dzīves  un Produktivitāte apstākļus.  

ienesīgums  ilgtermiņā un īstermiņā 

palielinās  specifisku, kooperatīvos  

vietēju   Mēs rezultātā. projektu 

koncentrējamies  praktisko un izglītību uz 

apmācību   metodēm saimniekošanas  par 

un   izmaiņām. klimata pielāgošanos 

Nozīmīga  arī ir daļa projektu daudzu 

sieviešu  sabiedrībā. stiprināšana lomas 

Līdz   investēti ir EUR miljoni 11 šim 

23  000 30 nekā Vairāk valstīs. 12 projektos 

audzētāju  projektos. šajos aptverti ir 

Projektu  ir gadījumos daudzos dalībnieki 

dubultojuši   savus trīskāršojuši tpa vai 

ienākumus,  lielu atstāj noteikti pilnīgi kas  

ietekmi  standartiem dzīves sabiedrības uz 

un  attīstību. vietējo 

Kafija  klimats un 
Projektā  sadarbojamies mēs Klimats & Kafija  

ar   un uzņēmumiem kafijas citiem  

palīdzības  (Sida) Zviedrijā organizācijām 

un  mazajiem palīdzētu lai (GIZ), Vācijā 

kafijas  klimata pārvarēt audzētājiem  

 pārmaiņas
 

  palielināt arī vienlaicīgi un

savus   pārmaiņas Klimata ienākumus. 

pilnīgi  audzēšanu kafijas ietekmē noteikti 

daudzās   laika Neparedzami vietās.  

apstākļi  ilgstoši un lietiem spēcīgiem ar 

sausuma   un kvalitāti ietekmē periodi 

afražu   grūtāk arvien audzētājiem kafijas un 

ir   ietekmē tas veidā Tādā nopelnīt.  

nākamo   kafijas par interesi paaudžu  

audzēšanu  apdraud rezultātā gala un  

labas   ilgtermiņā. piegādi kafijas 

Ar   palīdzību projekta Klimats & Kafija 

zināšanas  klimata starptautiskajiem no  

pētījumiem   kafijas ar apvienotas ir 

audzētāju   izstrādātu lai pieredzi, praktisko 

rīkus,   kafijas izmantot var kurus 

audzētāji   satur rīki Šie pasaulē. visā 

līdzekļus,   metodes darba praktiskas  

un   ir Tie materiālus. izglītojošus 

pieejami   regulāri tiek un internetā 

atjaunoti   rezultātiem ar papildināti un 

no  dažādu arī kā projektiem, pirmajiem 

gadījumu  izpēti. 
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VAIRĀK  KAFIJAI LABAI PATIEŠĀM VASĪINICIAT 

ÉCAF  NDURASAOH – MSA)O(C MARCLA ONICÁRGO 

Kooperatīvs

 iegūti: tiek piemēram, rezultātā, kā
 nosacījumiem, sertifikāta Fairtrade ar saskaņā un metodēm organiskām ar audzēta tiek Kafija

 līmeņa. jūras virs metrus 1700 – 1200 augstumā lielā kafiju šķirnes arabica kvalitatīvu audzē
 kuras audzētavām, kafijas nelielām 800 no sastāv Hondurasā rietumu COMSA 

•  produktivitāti un kvalitāti uzlabotu ar Ieguldījumi 

•  apstākļi darba uzlaboti un atalgojums Augstāks    

•  mēslojumu mākslīgo aizvieto kas mēslojums, organiskais ražots Pašu     

•  helihopteri palīdzības ātrās un slimnīcām vietējām Atbalsts    

•  jauniešiem un bērniem stipendijas Izglītības    

Kafija

 
 

 (Percol). Americano Day All un Kaffe) LArsen (Peter Fairtrade Økologisk
 (Löfbergs), Harmony kā produktos, mūsu tādos to izmantojam citu, starp Mēs, nianses.

 garšas tropu un šokolādes jūtamas kurā garšu, sabalansētu labi ar ir COSMA no 

Attīstības   nākotnei ilgtspējīgai projekti 

gandrīz   audzētājiem kafijas 1800  

Fairtrade   Ar Kenijā. kooperatīvā 

vietējās  audzēšanas, palīdzību izglītības 

attīrīšanas   posmos, pārdošanas un  

sadarbībā  patēriņa un universitātēm ar 

preču   intensīvām arī kā tirdzniecību, 

pūlēm  kafijas stiprinās programma 

efkooperatīvus   audzētāju palielinās un 

Kafija  metrus 1400 – 900 audzēta tiek 

virs   plantācijās Balanoras līmeņa jūras 

Indijas   īstenojam Mēs daļā. dienvidu 

palīdzības   uzlabotu lai projektus, 

sociālo   un strādniekiem situāciju 

viņu   maksājam Mēs ģimenēm. 

papildu  no apjomā  2,5 bonusu 

 ienākumus,  iespējas darba radīs arī kā 

jauniem  biznesā. kafijas cilvēkiem 

Kafijai   intensīva, ir kooperatīva šī no 

bet  skābums. intensīvs un garša maiga 

  

Mēs   zīmolu ar pārdodam to 

Peter  Dānijā. Kaffe Larsen 

  

pārdošanas
 

 izmantota, tiek kas vērtības, 

lai  mācību nodrošinātu pirmsskolas, uzlabotu 

grāmatas,   resursus un aprīkojumu arī kā  

vietējamaprūpes  no nāk kas Kafijai, centram. 

Balanoras,  garšvielu, ar aromāts intensīvs piemīt 

riekstu
 

 

Crema  produktos. zīmola 
 Norvēģijā, pārdota tiek un niansēm vaniļas un 

CREMA  AĻDA DIENVIDU INDIJAS – NOUNDATIOF 

KAFIJA  KENIJA – TNEIONĀK LABĀKAI 
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Ciešas
 piegādātājiem mūsu

 ar attiecības 

Mēs  gadā. dienas 150 pasauli pa ceļojam 

Mēs   kafijas uz citur un kalnos dodamies 

audzētavām,   atrastu un audzētājus satiktu lai  

vislabākās  sadarbojamies Mēs pupiņas. kafijas   

ar   audzētājiem kafijas šiem no daudziem 

jau   garantējam Mēs paaudzēs. vairākās 

kvalitāti   ilgtermiņa šīm pateicoties tieši, 

attiecībām,   varam acīm savām paši un  

pārliecināties,  attīstības un sertifikācija ka  

projekti  attīstību. pozitīvu veicina 

Prasībām   pieprasām, arī mēs 

lai   iepērkam, mēs ko kafija, visa 

tiktu   un cilvēku vērā ņemot audzēta  

vides   piegādātājiem mūsu Visiem aspektus. 

ir  ir kas kodekss, rīcības mūsu jāparaksta arī 

balstīts   ziņojumu ietekmes Globālās ANO uz 

un   (ILO) organizācijas darba Starptautiskās 

pamata   Kodekss konvenciju. cilvēktiesību 

arī   arī ievērot apsolās puses ka nozīmē, 

vietējo   ir kodekss Rīcības likumdošanu. 

saskaņots   platformu starptautisku 4C, ar 

ilgtspējīgai   ražošanai. kafijas 

Rīcības   kontrolē, ievērošanu kodeksa 

 

vizītes.   atkarīgs ir skaits Vizīšu 

no  novērtējuma, risku sistemātiska 

kas  BSCI. un HDI uz balstīts ir 

Mēs  piegādātājus galvenos mūsu apmeklējam 

ar  mēs Ja gadiem. trīs līdz viena no intervālu 

konstatējam   mēs kodeksa, rīcības no novirzes 

pārliecināmies,   novērstas. tiek tās ka 

Ja  piegādātājs ja vai nopietnas, ir novirzes šīs 

neveic   mēs novērstu, tās lai neko, 

sadarbību.pārtraucam  

Tā   ir audzētavas kafijas daudzas kā 

ģimenes  ģimenē ikviens kur bizness,  

nodrošina   svarīgi īpaši ir palīdzību,  

garantēt  apmācību uz tiesības bērnu 

skolā,  attīstību. un laiku brīvo 

 

 

Papildu   kvalitātes un garšas lielajām

veicot   piegādātāju un saziņu regulāru



   Neatjaunojama  )Wh(M    Atjaunojama  )Wh(M    Kafijas  (tonnas) ražošana 

E =  baīelektr      =U  apkure        R  grauzdēšana= 
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Enerģijas

 datos. šajos iekļauta nav tā un ražošanas no  1 nekā mazāk par atbildīga ir Norvēģijā Rūpnīca enerģiju. 
 

neatjaunojamu
  uz balstīta ir joprojām rūpnīcā esošajā Latvijā mūsu elektrības no daļa un Apkure procesā. grauzdēšanas izmantota 

 

galvenokārt
  tiek enerģija Neatjaunojamā avotiem. atjaunojamiem no ir jau šodien enerģijas no  40 Gandrīz samazinājies. ir apjoms 

 

produkcijas
  arī lai gada, 2005. kopš samazinājusies ir Latvijā un Dānijā Zviedrijā, ražotnēs mūsu izmantošana Elektrības izmantošana. 

 osmusp esacrop visus ojamūklpa mēsKad 

no   pašu mūsu tasītei, līdz pupiņas 

darbība  mazu samērā par atbildīga ir 

daļu   vidi. un cilvēku uz ietekmes no 

Tajā  patiešām mēs šeit tieši laikā, pašā 

varam   jānodrošina ir mums un 

atbildība  un posmu darbības visu par 

jāvirza  virzienā. ilgtspējīgā darbība sava 

Resursu  posmā, gala efektivitāte 

atbildības  pievilcīgas un uzņemšanās 

darba  līdzdalība un radīšana, vides 

ājēviet   jasēilgtsp gsīsvar ir ākopien 

tbildībaA
 mājās

 

darbs   Mūsu mājās. – šeit tieši 

spēcīgākā  ar ir saistība ģeogrāfiskā 

Karlstādi,  tika grupa Löfbergs kur 

izveidota  birojs galvenais atrodas kur un 

 īstenota. tiek daļa ražošanas galvenāun 

 uzņēmumu vietējo arī esam mēsTaču 

 darbību savu īstenojotīpašnieki, 

Norvēģijā,Dānijā,  Lielbritānijā. un Latvijā 

Resursu
 enerģiju atjaunojamu

 ar ražošana efektīva 

Trīs  ietekmes kafijas kopējās no procenti 

uz   ražošana tās tieši sastāda klimatu 

mūsu  rūpnīcās. grauzdēšanas 

 

Mēs   lai tā, pie strādājam centīgi joprojām 

  ražošanas tieši ietekmi videssamazinātu 

 pie strādājam nepārtraukti Mēs posmā. 

  un racionalizācijas procesa ražošanas 

   un samazināšanas, enerģijasizmantotās 

mēs   līdz – mērķi kopēju uzstādījuši esam 

2020.  pāriet  100 par pilnībā, gadam 

uz
 

Šobrīd
 

sastāda
 

 . 40 
  proporcija enerģija atjaunojamās 
  izmantošanu. enerģijas atjaunojamas 

SUŪM
 BAĪDARB

 PAŠU 
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JAN  TĀJSĪVAD TEHNISKAIS MÖTTÖNEN, 

Par  samazināšanas. ietekmes klimata pie darbu rupasg sgfberLö 

Ko  izmantošana? enerģijas ilgtspējīgas nozīme Löfbergs 
 Runa

 izdarīts. ir jau pasākums 
 

vienkāršākais
  un lielākais kad grūtāk, ir tas jau nu bet ietaupīt, ko kWh, savi ir Joprojām . 20 par 

 

patēriņu
  enerģijas samazinājām tādējādi un Eiropā metodi šo ieviesa kas pirmie, bijām Mēs laikā. 

 

procesa
  grauzdēšanas radies ir kas gaisu, karsto izmantojot uzsildīšanu, pupiņu kafijas zaļo ieviesām mēs

 
 ka tas, ir sasnieguši, esam mēs ko uzlabojums, Lielākais dubultojies! ir apjoms ražošanas kafijas 

 

taču
  gados, 90-tajos bija kā pats, tāds tieši ir patēriņš elektrības Mūsu energoefektivitāti. par ir runa ja

 
 izdarījuši, daudz bijām jau mēs iepriekš, gadus 20 palūkojamies mēs Ja avotus.. enerģijas 

 

ilgtspējīgus
  tikai un efektīvāk, iespējas pēc enerģiju izmantot varētu lai atrašana, risinājumu gudru par ir

Cik  enerģiju?atjaunojamu  mērķi sasniegts ir mērā lielā 
Lielākais

 procesā. izstrādes ir šobrīd kas atliekām, koksnes no veidotu ko dabasgāzi, “zaļo” uz ir cerības 
 

lielākās
  Mūsu risinājumus. kurināmā jaunus atrast cenšamies mēs piegādātāju, dabasgāzes mūsu ar Kopā 

 

grauzdēšanai.
  kafijas izmantot kurināmo kādu to, ierobežo tāpat drošību pārtikas uz attiecībā Likumdošana energoefektīvi. nav 

 

tas
  un transportēšanas vairāk nepieciešams būs jo optimāla, nav sistēmā esošajā risinājumu citu vai tvertni gāzes 

 

dabas
  uz Pārslēgšanās Karlstādē. iespējams nav tas taču rūpnīcā, Dānijas mūsu procesā grauzdēšanas biogāziizmantojam

 

 
 Mēs procesā. grauzdēšanas izmantojam mēs ko dabasgāzi, nomainīt kā veidu, atrast ir izaicinājums 

Saules  rekordu pasaules ar paneļi 
2014.   lielākais pasaulē pavasarī gada 

fsaules   aprīkojums, testa paneļu 

ko   ventilācijai, gan apkurei, gan izmanto 

tika
 

 Karlstādē. jumta Löfbergs uz uzstādīts 

Šis  Climate ar sadarbībā noritēja projekts 

Well  fondu. ES finansēja to daļēji un  

Kad  tie rezultāti, pirmie prezentēti tika  

uzstādīja   efektivitātes rekordaugstus 

rādītājus;   kWh 10,6 kWh, ieguldīto katru par  

tiek  vairāk, reizes divas ir kas iegūtas, 

nekā  paneļiem. saules iepriekšējiem ar 

Transports
 auto kravas un vilcienu kuģiem,

 ar – piegāde un 

 

nogāzēs,  citās un kraujās kalnu Kenijas 

aizraujošās   ekvatoru. ap pasaulē vietās 

Tas   dodas pupiņas kafijas ka nozīmē, 

 
Mēs   procesu pie strādājām ilgi 

racionalizācijas   ietekmes klimata un 

samazināšanas,   kafijas par ir runa ja 

pupiņus  transportu, un transportēšanu 

ar  piegādāts tiek produkts gala mūsu kuru  

mūsu  klientiem.  

Gandrīz   transportēta tiek kafija mūsu visa 

jūras  Gēteborgu uz kuģiem ar konteineros  

un   mūsu uz tiešo pa vilcienu ar tad 

ražotni  vilcienu, Izmantojot Karlstādē. 

mēs   tonnas 2700 nekā vairāk ietaupām 

oglekļa   ar salīdzinājumā gadā, dioksīda 

kravas   izmantošanu. transporta 

Kopš  no kapsulas kafijas mūsu gada 2014.  

Itālijas  tiek gabalos ceļa lielākajos 

transportētas  vilcienu. ar 

Neliela   saņemtas tiek kafijas no daļa  

ostās  kravas ar tālāk tās lai Rīgā, un Ārhūsā 

auto  grauzdēšanas mūsu uz nogādātu 

rūpnīcām   Latvijā. un Dānijā 

Daži   savu paņem paši klientiem no 

pasūtīto kafiju  kafija pārējā taču mums, no  

tiek  klientu un vairumtirgotājiem piegādāta 

noliktavu  augstas ir Mums terminālos. 

prasības  transporta tām uz attiecībā 

kompānijām,  mūsu izmantojam mēs kuras 

produkcijas   izplatīšanai. un piegādei 

Zviedrijā   iepirkumu īpašs noteikts ir mums 

rīks   kritērijiem ar izvēlei transporta ilgtspējīgai 

attiecībā  vidi. un drošību ceļu vidi, darba uz 

Lai  transporta samazinātu un optimizētu 

skaitu,  plānošanas pie strādājam regulāri mēs 

un   efektīgāk. iespējas pēc iepakošanas 

Tajā  lai strādājam, aktīvi mēs laikā pašā 

racionalizētu  pieņemšanas pasūtījumu mūsu 

un  procesus. nosūtīšanas 

Kafija  kalnu Andu zaļajās audzēta tiek

garā   daļā. pasaules mūsu nokļūtu lai ceļā,
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    Grauzdēšana

   Enerģija 

   Komandējumi 

   Pašu  transports 

 Emisijas

 (Hagascope)
 kafiju saražoto

 pret tonnās 
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 3. Nr. sējumu komandējumu un 2 

 

Nr.
  un 1 Nr. sējumiem protokolu gāžu Siltumnīcefekta ar saskaņā veikta tiek Novērtēšana Zviedrijas). no nāk (kas Dānijā 

 

produkti
  un Zviedrijā darbība mūsu ietverta ir tajā un ietvaros Iniciatīvas Hāgas dalības mūsu izvērtā gadu ik nospiedumu vides

 apjomu. ražošanas zemāku ar sakarā galvenokārt ir tonnās apjomu 
 

kafijas
  saražotās pret attiecībā palielinājusies nedaudz ir tā ka Fakts, gada. 2005. kopš  24 par samazinājusies ir ietekme 

 

klimata
  Mūsu avotiem. enerģijas atjaunojamiem no iegūta ir gadā pēdējā rūpnīcās Dānijas un Zviedrijas mūsu apkure un 

 

elektrība
  Visa gada. 2005. kopš samazinājušās ievērojami ir emisijas netiešās un tiešās gāzes siltumnīcefekta Mūsu ietekme. 

Videi
 komandējumi

 kompensējoši 

Mēs  visiem par videi kompensējam 

mūsu  mēs kuros komandējumiem, 

dodamies  Automašīnām, lidmašīnām. ar 

kuras   vajadzībām, darba izmantojam mēs 

oglekļa  pārsniegt nedrīkst izmeši dioksīda 

120   auto mūsu ar saskaņā CO2/km g 

politiku.  braucieniem rādītājs vidējais Reālais 

ar   sastādīja gadā 2014/2015. auto 

188  ciklu. dzīves visu uz rēķināt ja CO2/km, 

Materiālu
 izmantošana

  iepakojuma un 

Materiāla   dizaina iepakojumu mūsu un 

izvēle  vidi, uz ietekmi nozīmīgu atstāj  

ja   izmantošanas resursu dabas no skatās 

skatupunkta  mūsu ir efektīvs cik to, un 

kafijas  stikla no Pārejot transports.  

iepakojuma  maisiņiem un burciņām PET uz 

ar   esam mēs aizslēgu, tipa rāvējslēdzēja 

ievērojami   šķīstošās mūs samazinājuši  

kafijas
 vakuuma iepakota ir kafijas 

 

mūsu
  no daļa Liela svaru. kravu 

 

 mēs ka nozīmē, kasiepakojumos, 

 Atkritumi gaisa. mazāk pārvadājam 

 galvenokārt ir darbības mūsuno 

sadedzināmi  iepakojamais kā materiāli, 

materiāls,  kafijas zaļās no atliekas un papīrs  

pupiņām.   atkritumu izstrādājuši esam Mēs 

dalīšanas   nodot ir mērķis mūsu un sistēmu 

otrreizējai   vairāk iespējas pēc pārstrādei  

atkritumu  kafijas zaļās no Atliekas materiālu. 
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pupiņām
 

plātnēs,
 
 

 
 biodegviela. kā izmantotas tiek kas 

  kurināmā presētas tiek grauzdēšanas pēc



luāMateri

  ).ēdā(Karlst visa no  86 vārstā
 

p
  un cijuzīpo ušpaī emņie kafija ļāZa .ā

 

laik
  gada luāmateri tonnas 31,786 mantojamz

 

i
  sēm gadu Ik ana.šmantozi 

 ļāZa   kafija 86 %

 Plastmasa 4 %

 taisēGofr            kartons 3 %

 kojumsīApr  1 %

 rsīPap  5 %

   Cits <1 %

Atkritumu
Mēs

 
 (Karlstādē). kompostā

 vai materiālos ), (99 enerģijā
 pārstrādājam enerģiju visu gandrīz 

 pārstrāde. 

 āAtjaunot   ijaģener 74 %

 Komposts 13 %

 deārstrāP  12  %

 anaāšcinīnzI  1 %

  <1 %tuveāzgzPildi
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Sociālās  investīcijas 
Mēs piemēram, veidos, dažādos attīstībā sociālajā ieguldījumu savu dodam   iemaksas nodokļu veicot 

13,3  ieguldījumos. brīvprātīgajos SEK miljoni 9,4 un apjomā SEK miljonus 

Sistemātisks

 sistēmas
 vadības no atbalstu ar darbs

 kvalitātes un vides 

Sertificēta   pārtikas sistēma vadības 

drošībai,
 

 svarīgs ir videi un kvalitātei 

mūsu   kalpo Tas rīks. darbības ikdienas 

arī   un klientam apliecinājumu par 

citām  mēs ka pusēm, ieinteresētajām 

strādājam   pastāvīgiem ar strukturizēti 

uzlabojumiem.  (izņemot ražošanai Visai 

mazajai   iestādei grauzdēšanas kafijas  

Crema  vai 22000 ISO ir Norvēģijā) 

FSSC   drošību. pārtikas par sertifikāts  

Mūsu   arī sertificēta ir Zviedrijā darbība 

 

 

Sociālā
 strādājam mēs

 kur tur, līdzdalību 

Mums  saņemam mēs ko atbalsts, liels ir 

no  Karlstādē, īpaši kopienas, vietējās 

taču  tirgos. galvenajos mūsu pārējos arī 

Mēs  ieguldījumu savu sniegt vēlamies  

dažādos  vietās, attīstībai pozitīvai veidos 

kur  līdzdarboties un darbību, savu veicam mēs 

bez   – pamatdarbu savu veicam mēs ka tā, 

ražot
 

 par runājam mēs Te kafiju. pārdot un 

sporta   sponsorēšanu asociāciju un komandu 

un  universitātēm. un skolām ar sadarbību 

Mēs  dažādos SEK miljoni 9,4 ieguldījuši esam  

vietējos   2014./2015. iniciatīvās un projektos  

finanšu  gadā. 

Karlstādē   infrastruktūru ieguldījām mēs šogad 

investīcijās,  centru iepirkšanās arēnu, sporta 

un  šobrīd Tieši celtniecībā. ēkas kongresa 

mēs   attīstībā, rajona jauna pilnīgi piedalāmies 

kur  ūdeņiem. tuvu būs vieta atrašanās centrālā 

 

 

Finanšu  2014/2015 gads 
Ienākumi  1,745,100
Darbības  izmaksas  –1,458,043
Algas  darbiniekiem atalgojums un –206,432
Izmaksas  investoriem –30,537

Izmaksas  sektoram publiskajam 
Dānijā  –3,904

                                                                                        Zviedrijā –7,536
Norvēģijā  –901
Latvijā  –251

                                                                                         Anglijā –757
Ieguldījumi  sabiedrībā –9,371
Saglabātā  vērtība ekonomiskā  27,368
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saskaņā  9001. ISO un 14001 ISO ar

(tūkstoši  SEK)



Medus  blakusefektu saldu ar  
2014.   stropus. bišu uzstādīja Karlstādē jumta rūpnīcas grauzdēšanas savas uz Löfbergs vasarā gada 

Mērķis   bites tam līdztekus taču pilsētvidi, zaļāku un apputeksnēšanu veicināt bija pirmkārt 

ievāca   labdarībai. līdzekļus iegūt mērķi ar kafejnīcā Löfbergs pārdots tika Medus medu. izcilu arī 

Ikviens, .  visus saņems organizācija kura to, par nobalsot varēja medu, ar burciņu iegādājās kas 

līdzekļus,  pārdošanas medus no iegūti tiks kas Kopā   eņģeļi), (Ziemassvēktu Julänglarna ziedoti tika SEK 000 10 

bezpeļņas
 

 

Ziemassvētkus.
  svinēt atļauties nevar citādi kuras ģimenēm, palīdzētu lai ziedojumus, vāc kas organizācijai,  

Atbalsts  pētījumiem vēža 
Mūsu  izpētes pētījumu Vēža partneris kafijas oficiāls ir Percol, Lielbritānijā, kompānija   

2014.  Lielbritānijā. fondam    tika kas kafija, šķīstošā īpaša radīta tika sadarbības no daļa kā gadā 

pārdota pārdota    pasākumos fonda pasniegta tiek Kafija labā. pētījuma    

Vēža
 
 

 Lielbritānijā. visā organizēti tika kas pasākumos, izbraukumu Apzināšanas 



97.9 Apmeklētības joprojām  dinamika  augsta, samērā ir 

mērķis  . 97 virs būt vienmēr ir 

Attīstības  iespējas 
Ikvienā  personāla veikta tiek nodaļā mūsu  

novērtēšana.  par runājam mēs šeit Tieši

attīstības
 

 noskaidrojam un iespējām 

apmācību   ir mērķis Mūsu vajadzības. 

nodrošināt,  ir darbiniekam ikvienam ka 

individuālo  plāns. apmācību 

Mēs   darbinieku regulārus veicam 

apmierinātības  (nākamais pētījumus 

pētījums   Pēdējā gadā). 2016. veikts tiks 

pētījumā  Darbinieku uzrādīja rezultāti 

apmierinātības  vērtībā punktu 4 indeksu 

skalā  domājam, Mēs punktiem. 5 no 

ka   ir mērķis taču rezultāts, labs ir tas 

kļūt  apmierinātības Darbinieku labākiem. vēl 

pētījums   stiprās galvenās mūsu ka parāda, 

puses
   ir mums jomā Attīstības ilgtspēja.
 

  un dažādība kopumā, darbavieta ir 

 

jāuzlabo
Droša   joma. prioritāra ir vide darba 
 

  attīstība. kompetenču   

   

 Mēs sistemātiski  papildu pie strādājam  

pasākumiem   izmantojam arī kā jomā, šajā 
 

preventīvus   gada Pēdējā pasākumus. 
 

laikā nav  incidenti. nopietni notikuši  
 

Kompetenti   ir darbinieki aizrautīgi un  

atslēga   klientu atbilstu mēs lai tam, 

prasībām  mērķus mūsu sasniegt spētu un 

un  svarīgi ir mums tāpēc Tieši vīziju. 

piedāvāt  drošu, darbiniekiem saviem  

atraktīvu  vidi. darba progresīvu un 

Mūsu   no izaicinājums lielākais 

ilgtspējības
 

 perspektīvas darbinieku un 

ir  vienlīdzību. uzlabot 

Koordinēta
 atbalstu vietējo

 ar grupa 

Mēs   piecās darbinieki 326 esam kopā   

dažādās   pēc prasību nozīmē kas valstīs, 

centralizētas   vietējas un koordinācijas 

piemērošanas.   likumdošana Darba  

 nedaudz  valstīm, no ikvienā atšķiras 

bet  vietējo ievērojam protams, mēs, 

likumdošanu  kolektīvos arī kā regulas, un 

Mums   kas pamatvērtības, definētas ir 

apraksta  mēs kā pamatprincipus, tos 

izturamies  pasauli un otru pret viens 

mums   mūsu uz balstīti ir Tie apkārt. 

definētajām   atbildība, vērtībām: 

līdzdalība,   pieeja ilgtermiņa uzņēmība, 

un  ir Pamatvērtības profesionālisms. 

aprakstītas   no katrs kuru grāmatiņā, īsā arī 

darbiniekiem  viņa iztulkotu saņem, 

dzimtajā  valodā. 

Mēs  principu, ar saskaņā darbojamies 

ka   lokāla. ir darbība mūsu visa 

Tas  mums kādēļ faktam, izskaidrojums ir 

nav   galvenie daži saskaņoti pilnībā 

izpildes  nepārtraukti mēs taču indikatori, 

strādājam   šo palielinātu lai tā, pie 

saskaņotību.   veikt plānojam Mēs 

reorganizāciju  globālā kur laikā, gada šī 

personāla  skaidrāka. daudz būs atbildība 

Tas  piemēram, skatu, labāku sniegs 

par   joprojām kas dinamiku, apmeklētības 

saglabājas  augsta. 
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DARBINIEKI

darba  ir. tādi kur tur, līgumus



Sievietes:   39  (37 
Vīrieši:

)
 61  (63 ) 

Sievietes:   29  (28 
Vīrieši:

)
  71  (72 ) 

Darbinieki Vadītāji

(326  )kiedarbini 

(163  )kiedarbini 

(53  )kiedarbini 

(19  )kiedarbini 

    Latvija
(51  )kiedarbini 

(40   )kiedarbini 

39

Sievietes išrieīV

ā  Kop

Zviedrija

nijaā     D

ijaēģNorv

nijaā  Lielbrit

 %

37 %

30 %

42 %

51 %

37 % 63 % 

48 %

58 %

61 %

63 %

70 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Koncentrēšanās  līdztiesību dzimumu un 
Kļūt   no viens ir darbavietu visvienlīdzīgāko par 

mūsu   svarīgi, ir Tas izaicinājumiem. lielākajiem 

lai   vairāk arvien devējs darba pievilcīgs būtu mēs 

cilvēkiem,   un perspektīvas paplašinātu arī kā 

pieņemtu  lēmumus. viedākus 

No   sastāda  61 darbiniekiem 326 mūsu 

vīriešiun   liela ir Tā sievietes. -  39 

atšķirība salīdzinājumā   gadu. iepriekšējo ar  

Visvienlīdzīgākie    51 kur Latvijā, esam mēs 

no   vismazāk nu sievietes ir darbiniekiem 

vienlīdzīgi  vīrieši. ir  70 kur Dānijā, esam mēs 

Vadības  atšķirība lielāka vēl ir grupā līmenī 

ar   to ar Mēs sieviešu.  29 un vīriešu  71 

neesam   ilgtermiņa mūsu un apmierināti 

mērķis  mūsu no puse ka to, sasniegt ir 

vadītājiem  aktīvi Mēs sievietes. būtu 

strādājam  veidos, dažādos mērķa šī pie 

piemēram,   ieviešot un atlasē personāla 

jauno  programmu. talantu 

Mūsu   11 no sastāv komanda vadības 

cilvēkiem,  divas un vīrieši ir deviņi kur 

ir  cilvēkus, deviņus ietver Valde sievietes. 

ieskaitot   un pārstāvjus darbinieku divus 

divus  valdes No vietniekus. locekļu 

locekļiem    56 un sievietes ir  44 

i.šrieīir v   

baīdzīNevienl  ar taīsaist ir ārēm āliel 

māgajīrāvisp  suūm un ābīsabiedr mācijītrad 

basīdarb  laiku, prasa asņIzmai jomu. 

emotņ  basītānodarbin ilgs ir mums ka ,ārēv 

periods   cija.ārot laāperson zema un 

učTa   un gribam sēm skaidrs, ir isķrēm 

sēm  mums.ņēuz kaisāgīdzīvisvienl simūb 
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Šajā  talantu iekšējo uzsākām mēs gadā 

programmu  potenciālos veicināt mērķi ar 
līderus   nākotnes pieeju nodrošināt un 

vadītājiem   speciālistiem. un 

Vismaz   rezervēta ir vietām no puse 

sieviešu   daļa kā darbiniecēm, kārtas 

no  dzimumu palielinātu lai aktivitātes, 

līdztiesību  uzņēmumā. 

BALVA  LABĀKAJĀM  AR UZŅĒMUMAM KĀ 
KARJERAS  IESPĒJĀM 

TALANTU

    LĪDERIEM
NĀKOTNES

 
   

 
 

PROGRAMMA 
 

 



Talantu   dalībnieki programmas 

tiek  uzņēmumu līderībā, apmācīti 

vadības   komunikācijā jautājumos, 

un   programma Talantu dinamikā. grupu 

tiek   gadu. otro katru rīkota  

Pirmais  Zviedrijā, personālu aptvēra cikls  

taču  iesaistīt plānojam mēs tālāk 

visus  dalībniekus. grupas Löfbergs 

–  talantu izvēlēta esmu es ka Tas, 

programmai,   manu stiprina 

pašpārliecinātību.   noderīga bija Tā 

un  mudina kas apmācība, pamācoša 

mani  attīstību savu turpināt    Anna stāstatā 

Myrén,  operatore. iekārtu ceha 

Katru   Zviedrijas publicē “Jobtip” gadu 

pievilcīgākajiem  kuros uzņēmumiem, 

veidot   iekļauj Pētījums karjeru. 

tūkstošiem  reizi pirmo un uzņēmumus,  

mēs   uzņēmums gada kā izvēlēti esam 

ar  iespējām. karjeras labākajām 

Tas   mēs ka atzinums, liels ir mums 

esam   ar devējs darba pievilcīgs 

labām  esam Mēs iespējām. attīstības 

īpaši   augstas saņēmām ka pagodināti, 

atzīmes
  

  
 

nodarbinātību.
darbinieku par jautājumos 

Žūrijas  apgalvojums: 

“Savā   veicinātu lai darbā, 

vienlīdzību   ir Löfbergs darbavietās, 

veicis  savā ieguldījumus ievērojamus 

talantu   ieraudzīt ļauj kas programmā, 

un  ar talantus – sievietes izvirzīt 

potenciālu   pozīcijai. vadītāja  

Globālā   starptautiskas piedāvā tāpat grupa 

karjeras  darbiniekiem, saviem iespējas 

jo   Norvēģijā, Zviedrijā, uzņēmumi pieder tai 

Dānijā,  stabilu tam Pievienojot Lielbritānijā. un Latvijā 

ilgtspējas   visu caurvij kas darbu, 

organizāciju  Löfbergs ka skaidrs, ir un 

ir  ar Uzņēmumiem Zviedrijas no viens 

Labākajām  2015.” Iespējām Karjeras 



PAR  PĀRSKATU ILGTSPĒJAS 

Šis   pārskats, ilgtspējas ceturtais mūsu ir 

un   gada 2014. no gadu finanšu aptver tas 

  Mēs jūnijam. 30. gada 2015. līdz jūlija 1. 

 
 mērķiem, virzieniem, mūsu  parstāstām 

  un rezultātiem pasākumiem,īstenotajiem 

    attīstībai ilgtspējīgai darbā izaicinājumiem 

  tasītei. līdz pupiņas no ķēdē darbībasvisā mūsu  

Lai  saistošu un uzticamu garantētu 

ziņojumu   darbu, ilgtspējas mūsu par 

mēs  Ziņošanas Globālās izmantojam 

Iniciatīvas  mēs Šogad principus. vadlīniju 

pirmo   jauno GRI piemērojuši esam reizi 

versiju   ir to ar Līdz līmeni. “Core” G4, 

nepieciešams   datu un darbs papildu 

apkopošana   sniegt varētu lai jomās, dažās 

datus   noteiktajiem ar saskaņā pilnībā, 

kritērijiem,  nepārtraukti ir mērķis mūsu taču 

attīstīties  sniegumu. mūsu uzlabot un 

Pārskata  kas jautājumus, atspoguļo saturs 

ir   uz ietekmes darbības mūsu no būtiski 

cilvēkiem   mūsu ķēdē, darbības visā vidi un 

stratēģiskos  ieinteresēto mūsu un virzienus 

pušu  nepārtraukti Mēs gaidas. un prasības 

vērtējam   paši ir jautājumi kuri to, 

svarīgākie   ar dialogā un līmenī stratēģiskā 

mūsu  piemēram, pusēm, ieinteresētajām 

klientiem,  pusēm. citām un darbiniekiem 

Pirms  apkopotais viss pārskata, šī pie darba 

materiāls  iekšējiem ar dialogā analizēts ir 

lielākajiem  akcionāriem. 

Ziņotie   mūsu visu uz attiecas dati 

uzņēmuma  izcelts. nav cits nekas kur darbību, 

Šobrīd  izstrādātu lai darbs, jāturpina ir 

GRI  INDEKSS SATURA 
Zemāk  analīzes: būtiskuma mūsu no izvēlēti kas indikatoriem, un indikatoriem obligātajiem ar sarakstu atradīsiet Jūs 

Indikators Apraksts Lapa/  komentārs Indikators Apraksts Lapa/  komentārs

Vispārīgā  informācija 

 Stratēģija  analīze un 

G4–1 Valdes  ziņojums CEO un priekšsēdētāja 3, 8

 Organizācijas  profils 

G4–3 Organizācijas  nosaukums 1

G4–4 Primārie  pakalpojumi vai un/ produkti zīmoli, 6–7

G4–5 Organizācijas  vieta atrašanās biroja galvenā 5

G4–6 Valstis,  darbojas organizācija kurās 6–7

G4–7 Īpašuma  forma juridiskā un veids 5

G4–8 Apkalpotie  tirgi 5–7

G4–9 Organizācijas  mērogs 5–7

G4–10 Darbaspēka  apraksts 

30

 darbavietu nosacītu
 ar darbinieki

 un darbinieki slodzes
 pilnas ir darbaspēka

 Vairums 31 – 

 

G4–11 Darbinieku  koplīgums darba ir kuriem daļa, 
 

30

 koplīgums
 darba ir Zviedrijā

 darbiniekiem
 Visiem 

  

G4–12 Organizācijas  ķēde piegādes 18–19

G4–13 Nozīmīgas  gadā pārskata organizācijā izmaiņas 
Nav

 izmaiņu
 nozīmīgu 

G4–14
Ārēji

 apstiprina
 vai apraksta organizācija kuras

 iniciatīvas, citas vai principi privilēģijas,
 vides sociālie ekonomika, attīstītā Ar

 pārvaldību
 vides un risku

 ietver kas darbu,
 sistemātisku 

G4–15
Ārēji

 apstiprina
 vai apņemas organizācija kuras iniciatīvas, citas vai

 principi fakti, vides sociālās ekononika, attīstīta 
16, 25

G4–16 Dalība  asociācijas un 16

 Identificēti  robežas un aspekti materiālie 

G4–17
Vienības,

 pārskatā nefinanšu
 iekļauta nav tām no kāda vai to par informācija arī kā
 pārskatā, finanšu organizācijas iekļautas kas Finanšu,

 grupa Löfbergs
 visa iekļauta

 ir pārskatā ilgtspējas
 arī kā 

G4–18 Pārskata  process noteikšanas satura 34–35

G4–19 Materiāla  pārskatā iekļaut kas aspekti, 10–11, 34–35

G4–20 Aspektu  iekšienē organizācijas robežas 34–35

G4–21 Aspektu  ārpusē organizācijas robežas 10–11, 34–35

G4–22 Ietekme
 pārveidojumam informācijas sniegtās

 ziņojumā iepriekšējā jebkuram cēloņi un 
 Nav  izmaiņu šādu 

G4–23 Zīmīgas  robežās vai apjomā izmaiņas Nav  izmaiņu šādu 

 Akcionāru  dialogi 

G4–24 Akcionāru  grupas 14–15

G4–25 Akcionāru  izvēle un identifikācija grupu 14–15

G4–26 Akcionāru  dialogi 14–15

G4–27 Galvenās  akcionāri pauž kuras rūpes, un tēmas 14–15

 Pārskata  profili 

G4–28 Pārskata  periods 2014/2015

G4–29 Paša  datums publikācijas pārskata jaunākā 2014.  novembris gada 

G4–30 Pārskata  cikls 

G4–31 Pārskata  kontaktpersona 35

G4–32 Atbilstības
 organizācija izvēlējusies

 ir ko indekss, satura GRI un iespēja 
  34–35

G4–33 Ārējās  procedūra un politika garantijas 34–35

 Pārvaldība 

G4–34 Organizācijas  struktūra pārvaldības  5–7

 Ētika  integritāte un 

G4–56 Organizācijas  principi un kodekss rīcības vērtības, 

Ikgadējs

  8–9
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 vienotus   veikt ļautu kas sistēmas, un rīkus 

mērījumus   arī grupā, visā uzskaiti un 

tajās  trūkst. vēl šobrīd dati kur jomās, 

Pamata  darbības galvenajiem dati 

no   sistēmas. darbības iekšējās mūsu 

Nekādi  veidoti. nav ziņojumi audita ārējie 

Tomēr  auditē regulāri darbību mūsu  

ārējie  vides, mūsu ar saistīti kas auditori, 

kvalitātes  sertifikātiem. drošības pārtikas un 

Ņemot   Haga esam arī mēs ka vērā, 

Initiative   ārējo saņemam mēs dalībnieki, 

atbalstu   uz attiecībā garantiju kvalitātes ar 

klimata   dalībnieku citu ar Kopā datiem. 

uzņēmumiem,  publicējam gadu katru mēs 

Siltumnīcefekta  pārskatu emisiju gāzu 

saskaņā  protokolu. GHG ar 

Ja   jautājumi, kādi ir Jums 

sazinieties  mani. ar 

 

 Eva Eriksson, Ilgtspējas  direktore 

Telefons:   46 (0) 54-14 01 23

eva.eriksson@lofbergs.se

indikatoriem
 

 ievākti tiek statistikai un

Indikators Apraksts Lapa/  komentārs Lapa/  komentārsAprakstsIndikators

 
(Iekavās  robežas) aspekta izvēlētā 

 EKONOMIKA 

 Ekonomiskais  izpildījums 
(Löfbergs  īpašnieki) grupa, 

G4–DMA Pārvaldība 8–9

G4–EC1 Radītā  vērtība ekonomiskā izplatītā un 28

G4–EC2 Finanšu
 izmaiņām klimata ar sakarā iespējas

 un riski darbības organizācijas citi un līdzdalība 18, 21

 Sadarbības  principi iepirkumu un 
(Löfbergs  piegādātāji) grupa, 

G4–DMA 18–20

G4–FP1 Procentuāli
 politiku sadarbības organizācijas ar saskaņā piegādātājiem

 no apjoms pakalpojumu un preču iegādāto 
  18–20

G4–FP2
Procentuāli

 standartiem ražošanas atbildīgas atzītiem starptautiski
 ticamiem, ar saskaņā veikts kā apstiprināts, ir

 kas apjoms, pakalpojumu un preču iegādāto  
 20

 Netiešā  ietekme finansiālā   
(piegādātāji,  sabiedrība) vietējā 

G4–DMA 11, 28–29

G4–FP1 Netieša
 sekas darbības uzņēmuma

 kā ietekme finansiālā negatīvā un pozitīvā   18–23, 28–29 

 VIDE 

 Materiāli  izejmateriāli un 
(Löfbergs  darbība) pašu grupa, 

G4–DMA 26–27

G4–EN1 Izlietotie  apjoma vai svara pēc materiāli 27

 
(Löfbergs  darbība) pašu grupa, 

G4–DMA Pārvaldība 24–25

G4–EN3 Enerģijas  organizācijā patēriņš 24–25

 Emisijas 
(Löfbergs  piegādātāji) transports, darbība, pašu grupa, 

G4–DMA Pārvaldība 24–26

Specifiska  informācija

Pārvaldība

Pārvaldība

Pārvaldība

Enerģija

G4–EN1 Tiešās5  1) (apjoms emisijas gāzu siltumnīcefekta 26

G4–EN1 Netiešās6  2) (apjoms emisijas gāzu siltumnīcefekta 26

 Transports 
(Löfbergs  piegādātāji) darbība, pašu grupa, 

G4–DMA Pārvaldība 25–26

G4–
EN30

 
 
  
 

25–26

 DARBA  APSTĀKĻI 
(Löfbergs  darbība) pašu grupa, 

 Darbinieku  drošība un veselība 

G4–DMA Pārvaldība 30

G4–LA6 Ievainojumu
 negadījumi saistīti darbu ar un dēļ, slimības

 prombūtne arodslimības, skaits, 
  

30

 stacionārā.
 ārstniecība

nepie-
ciešama 

  būtu rezultātā
 kuru gadījumu,

 nopietni bijuši
 nav laikā gada Pēdējā 

 Dažādība  iespējas vienādas un 
(Löfbergs  darbība) pašu grupa, 

G4–DMA 31

G4–LA12
Pārvaldības

 indikatoriem dažādības citiem un minoritātēm
 vecumu, dzimumu, ar saskaņā kategorijām pa

 sadalījums darbinieku un sastāvs orgānu 

  
  

31

 iespējām vienādām
 un dažādību

 uz attiecībā norādīti
 ir rādītāji sadalījumu

 Dzimumu 

  
 

 PRODUKTU  ATBILDĪBA 

 Klientu  drošība un veselība 
(Löfbergs  patērētāji) un klienti darbība, pašu grupa, 

G4–DMA Pārvaldība 28

G4–FP5 Produkcijas
 sertifikātu drošības pārtikas ar ražotnēs

 saražots ir cik tā, pēc procentos apjoms 
  28

 Produktu  informācija produktu marķēšana, 
 (Löfbergs 

 patērētāji)
 un klienti darbība, pašu grupa, 

G4–DMA Pārvaldība 15, 20–21

G4–PR5 Klientu  rezultāti pētījuma apmierinātības 15
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Nozīmīga

 dalībnieki darbaspēka transportēšanas un vietām,
 darbības organizācijas uz transportēšanas materiālu

 arī kā preču, citu un produktu no vidi uz ietekme

Pārvaldība







1906 mumuņēUz  

 Löfbergi. onsžD
 un Anders ozefs,žD

 iāļbr dibina

1967   i.ģku kravas
 savu išpastamūIeg  

1993   m.īvalst Baltijasuz 
 jiēkotnās – eksportukamāUzs  

.

1999   .āijēģNorv darbu savu
 kāuzs AS LilaLöfbergs 

 A/S. Kaffe Larsen Peter
 āmumņēuzbaīPartner  

 nusārestor un casīkafejn ietverot
 bu,īdarb Home of OutkamāUzs  

2001  amākzsU   okStarptautis 

  
Luigi   Neumann Ltd, Paulig Gustav S.p.A, Lavazza 
Gruppe  GmbH. Tchibo un GmbH 

1911  Tiek
 ana.ēšgrauzd kafijas

 ušpa suūm ktaāuzs 

1980

2002asjifaK   ar āopk buīustk partneru

MŪSU  VĒSTURE 



1920  Iepakota

 ti.āpopularit lielu
 stūieg triā asņpaci Purpura kafiju.

 beramo aizvieto kafija 

1960 
Kafijas“

 
 

 .ārketingām un āanšožra
 jumsīieguld gsīMilz ts.āatkl

 tiek ”pisādebesskr 

2009  
jamiesādāIeg

 AS. Kaffebrenneri
 Crema 

 

2010  
jamiesādāIeg

 āLatvij otnižra Kafijas
 āMeln 

 

2008  
Lars

 amatu. CEO
 emņie Appelqvist 

 
 

jamiesādāIeg2007
 Tea. Kobbs moluīz juēt             
  

 

1963  Air ABAL
 nijuīaviol kamāUzs

.

2006 
Svinam

 simtgadi.
 suūm 

mumsņēUz
 .āZviedrij āvis buīdarb
 savu šizple 

1950

2013 jamiesādāIeg
 molu.īz Percol ieskaitot ,ānijāLielbrit

 Group Brands Food 

  

2011 jamiesādāIeg

 molu.īz Cup
 Green ieskaitot ,ānijāLielbrit

 Cup Red  

  

2015 
Viss

 ts.ēsertific
 stļūk sortiments

 Löfbergs 

   




