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DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd..  
CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  SSttaatteemmeenntt  

11  WWhhyy  hhaavvee  aa  CCSSRR  ppoolliiccyy??  

CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  {{CCSSRR}}  bbaassiiccaallllyy  mmeeaannss  bbeeiinngg  aa  ggoooodd  ccoorrppoorraattee  cciittiizzeenn  
aanndd  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  SSMMEEss  jjuusstt  aass  mmuucchh  aass  ttoo  llaarrggee  ccoorrppoorraatteess..  TThhee  tteerrmm  CCSSRR  ddeessccrriibbeess  
bbuussiinneessss  bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  nnoott  oonnllyy  ddeelliivveerr  ccoommmmeerrcciiaall  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  mmeeeett  lleeggaall  
rreeqquuiirreemmeennttss  bbuutt  aallssoo  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  ssoocciiaall  iimmppaacctt..  IItt  iiss  aa  ddeessiirree  ttoo  rruunn  aa  bbuussiinneessss  
rreessppoonnssiibbllyy  aanndd  aalliiggnn  bbuussiinneessss  ssttrraatteeggyy  wwiitthh  CCSSRR  ggooaallss  ttoo  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aanndd  ppoossiittiivvee  
iimmppaacctt  bbootthh  oonn  tthhee  bbuussiinneessss  iittsseellff  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  bbuussiinneessss  ooppeerraatteess..  

IItt  mmaayy  sseeeemm  uunnnneecceessssaarryy  ttoo  ffoorrmmaalliissee  wwhhaatt  iiss  oorr  sshhoouulldd  bbee  eexxiissttiinngg  rreessppoonnssiibbllee  bbuussiinneessss  
pprraaccttiiccee  iinnttoo  aa  ssppeecciiffiicc  ppoolliiccyy,,  bbuutt  iitt  ccaann  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddvvaannttaaggeess..  HHaavviinngg  aa  ffoorrmmaall  
ppoolliiccyy  hheellppss  aa  bbuussiinneessss  ffooccuuss  oonn  wwhhaatt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhaatt  bbuussiinneessss  aanndd  hhooww  iitt  wwaannttss  
iittsseellff  vviieewweedd  eexxtteerrnnaallllyy..  IItt  ccaann  aallssoo  hheellpp  aasssseessss  aa  bbuussiinneessss’’ss  ffuunnddaammeennttaall  eetthhooss..  AA  CCSSRR  
aallssoo  ooffffeerrss  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy  ttaannggiibbllee  eevviiddeennccee  ooff  aa  bbuussiinneessss’’ss  ssoocciiaall  ccoommmmiittmmeenntt  
aanndd  ccaann  eennhhaannccee  iittss  ccrreeddiibbiilliittyy  {{wwhhiicchh  mmaayy  pprroovvee  ccrruucciiaall  iinn  tteennddeerriinngg  ffoorr  ssoommee  
ccoonnttrraaccttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  llaarrggeerr  cclliieennttss  oorr  iinn  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorr  wwiitthh  llooccaall  aauutthhoorriittiieess}}..  

CCSSRR  wwiillll  hhoowweevveerr  mmeeaann  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerreenntt  tthhiinnggss  ttoo  ddiiffffeerreenntt  bbuussiinneesssseess..  
EEnnvviirroonnmmeennttaall  iissssuueess,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  wwiillll  bbee  ooff  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  iimmppoorrttaannccee  ttoo  aa  wwaassttee  
mmaannaaggeemmeenntt  bbuussiinneessss  tthhaann  ttoo  aa  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess  ccoommppaannyy,,  wwhhiicchh  mmaayy  ppllaaccee  ggrreeaatteerr  
ffooccuuss  oonn  ccoommmmuunniittyy  iinnvvoollvveemmeenntt..  AAss  ssuucchh  tthhee  wwaassttee  mmaannaaggeemmeenntt  bbuussiinneessss  sshhoouulldd  hhaavvee  
aa  mmoorree  iinnvvoollvveedd  aanndd  ttaarrggeetteedd  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolliiccyy  ddiirreecctteedd  aatt  iittss  ssppeecciiffiicc  
eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt..  AAllll  CCSSRR’’ss  sshhoouulldd  hhoowweevveerr  hhaavvee  rreeaall  aanndd  aacchhiieevvaabbllee  ttaarrggeettss  wwhhiicchh  
ccaann  bbee  aaccttiivveellyy  mmeeaassuurreedd..  

WWhhaatt  sshhoouulldd  aa  CCSSRR  ccoovveerr??  FFoorr  mmoosstt  SSMMEE’’ss,,  aa  CCSSRR  wwiillll  ccoovveerr::  

•• SSttaaffff//ppeeooppllee;;

•• ccuussttoommeerrss;;

•• ssuupppplliieerrss;;

•• hheeaalltthh  &&  ssaaffeettyy;;

•• eennvviirroonnmmeenntt;;  aanndd

•• tthhee  ccoommmmuunniittyy..

HHooww  eeaacchh  iiss  ddeeaalltt  wwiitthh  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  tthhaatt  aa  bbuussiinneessss  aattttrriibbuuttee  ttoo  eeaacchh  
oonnee..  WWee  hhaavvee  ccrreeaatteedd  aa  tteemmppllaattee  CCSSRR  {{sseett  oouutt  bbeellooww}}  tthhaatt  ccoovveerrss  aallll  tthheessee  aarreeaass  bbuutt  wwiillll  
nneeeedd  ttoo  bbee  aaddaapptteedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss//vvaalluueess  ooff  eeaacchh  bbuussiinneessss  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ttyyppee  ooff  
bbuussiinneessss  iitt  iiss..  TThhiiss  CCSSRR  ppoolliiccyy  iiss,,  bbyy  iittss  vveerryy  nnaattuurree,,  ggeenneerriicc  bbuutt  ccoovveerrss  aallll  tthhee  mmaaiinn  
hheeaaddlliinnee  ppooiinnttss..  IIff  tthhee  bbuussiinneessss  oorr  iinndduussttrryy  hhaass  ssppeecciiffiicc  pprraaccttiicceess,,  ppoolliicciieess  aanndd  
pprroocceedduurreess  tthhaatt  iitt  sshhoouulldd//mmuusstt  aaddhheerree  ttoo,,  tthheessee  sshhoouulldd  bbee  rreeffeerreenncceedd  aanndd  wwoorrkkeedd  iinnttoo  
tthhee  CCSSRR  wwhheerree  rreelleevvaanntt..  
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CCSSRR  PPoolliiccyy::  

IInnttrroodduuccttiioonn  

WWee  aarree,,  DDeellttaa  MMaattrriixx  LLiimmiitteedd  aanndd  oouurr  ssccooppee  ooff  wwoorrkk  iinncclluuddeess::  

““Delta Matrix Limited are Electrical Power Systems Engineers and Consultants 
delivering Electrical Power System Studies, Modelling, Analysis and Design using 
industry leading Power Systems Modelling software tools. The scope of work extends 
from basic studies and designs to advance modelling and analysis of complex Electrical 
Power networks”” 

TThhee  pprroossppeerriittyy  ooff  oouurr  bbuussiinneessss  aanndd  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  wwee  ooppeerraattee  rreeqquuiirreess  
aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  oouurr  aaccttiivviittiieess..  WWee  hhaavvee  tthheerreeffoorree  
ddeevveellooppeedd  aa  ppoolliiccyy  tthhaatt  aaffffeeccttss  aanndd  eennhhaanncceess  aallll  aarreeaass  ooff  oouurr  bbuussiinneessss,,  wwee  wwiisshh  ttoo  aaddoopptt  
aanndd  ccoommmmiitt  ttoo  tthhee  pprriinncciipplleess  aanndd  pprraaccttiicceess  sseett  oouutt  bbeellooww..  

SSttaaffff//PPeeooppllee  

WWee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  tthhee  wweellll--bbeeiinngg  aanndd  ccoonnttiinnuuaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  oouurr  ppeeooppllee  aanndd  ttoo  
ttrraaiinniinngg  oouurr  wwoorrkkffoorrccee,,  wwhheerree  eemmppllooyyeeeess  aarree  aapppprreecciiaatteedd,,  vvaalluueedd,,  aanndd  ggiivveenn  rreegguullaarr  
ffeeeeddbbaacckk  ssoo  tthhaatt  eeaacchh  eemmppllooyyeeee  hhaass  aa  cclleeaarr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthheeiirr  rroollee  aanndd  hhooww  tthheeyy  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  bbuussiinneessss..    

WWee  ooppeerraattee  aa  mmeerriittooccrraaccyy,,  wwhheerree  aallll  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreeccooggnniisseedd  aanndd  rreewwaarrddeedd  bbaasseedd  oonn  
tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee,,  eeffffoorrtt,,  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  aacchhiieevveemmeennttss..  

WWee  eexxppeecctt  oouurr  eemmppllooyyeeeess  ttoo  aacctt  wwiitthh  iinntteeggrriittyy  ttoowwaarrddss  oonnee  aannootthheerr  aanndd  eexxeerrcciissee  aa  hhiigghh  
ssttaannddaarrdd  ooff  bbuussiinneessss  pprraaccttiiccee  aanndd  wwoorrkkmmaannsshhiipp..  

WWee  ssuuppppoorrtt  ddiivveerrssiittyy,,  ffaaiirrnneessss  aanndd  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  aaiimm  ttoo  iinnvvoollvvee  aanndd  ccoonnssuulltt  
rreegguullaarrllyy  wwiitthh  eemmppllooyyeeeess  aass  ttoo  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  bbuussiinneessss..  

CCuussttoommeerrss  

WWee  aaiimm  ttoo  bbuuiilldd  lloonngg  tteerrmm  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  aallll  oouurr  ccuussttoommeerrss  aanndd  ootthheerr  ssttaakkeehhoollddeerrss  
bbyy  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivveess  aass  tthheeyy  eevvoollvvee  oovveerr  ttiimmee  aanndd  mmeeeettiinngg  tthheeiirr  nneeeeddss..    

WWee  aaiimm  ttoo  ggiivvee  ffaaiirr  vvaalluuee,,  ccoonnssiisstteenntt  qquuaalliittyy  aanndd  rreelliiaabbiilliittyy..  

WWee  aaiimm  ttoo  hhaavvee  tthhee  hhiigghheesstt  pprrooffeessssiioonnaall  aanndd  eetthhiiccaall  ssttaannddaarrddss  aanndd  wwiillll  bbee  hhoonneesstt,,  ooppeenn  
aanndd  ttrraannssppaarreenntt  iinn  aallll  oouurr  ddeeaalliinnggss  wwiitthh  ccuussttoommeerrss..  

SSuupppplliieerrss  
WWee  aaiimm  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ssttrroonngg  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  kkeeyy  ssuupppplliieerrss  aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss..  

WWee  aaiimm  ttoo  cchhoooossee  ssuupppplliieerrss  tthhaatt  sshhaarree  oouurr  eetthhooss  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  pprraaccttiicceess,,  
qquuaalliittyy  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnttrroollss..  TThhiiss  wwiillll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  aallll  ssuupppplliieerrss  aanndd  
ppootteennttiiaall  ssuupppplliieerrss..  
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HHeeaalltthh  &&  SSaaffeettyy  

WWee  aaiimm  ttoo  aacchhiieevvee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  hhiigghheesstt  ssttaannddaarrddss  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  aanndd  pprroovviiddee  
aa  ssaaffee  aanndd  hheeaalltthhyy  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  aallll  oouurr  aaccttiivviittiieess..    

WWee  hhaavvee  aa  ccuurrrreenntt  aanndd  eeffffeeccttiivvee  wwrriitttteenn  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  ppoolliiccyy  tthhaatt  iiss  rreegguullaarrllyy  
rreevviieewweedd  aanndd  uuppddaatteedd..  

EEnnvviirroonnmmeenntt  

WWee  hhaavvee  iimmpplleemmeenntteedd  aann  eennvviirroonnmmeennttaall  ppoolliiccyy  aapppprroopprriiaattee  ttoo  oouurr  bbuussiinneessss..  

WWee  aarree  aawwaarree  ooff  oouurr  eennvviirroonnmmeennttaall  iimmppaacctt  aass  aa  bbuussiinneessss  aanndd  hhaavvee  ttaakkeenn  aanndd  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  sstteeppss  ttoo  mmiittiiggaattee  tthhaatt  iimmppaacctt,,  iinncclluuddiinngg  sseettttiinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  
oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ttaarrggeettss,,  iimmpplleemmeennttiinngg  pprroocceedduurreess,,  aanndd  pprroovviiddiinngg  ttrraaiinniinngg  ssoo  eemmppllooyyeeeess  
aanndd  ccoonnttrraaccttoorrss  uunnddeerrssttaanndd  tthheeiirr  eennvviirroonnmmeennttaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  ccaann  sseeeekk  ttoo  iimmpprroovvee  
oouurr  eennvviirroonnmmeennttaall  ppeerrffoorrmmaannccee..  

TThhee  CCoommmmuunniittyy  

WWee  rreeccooggnniissee  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  wwee  
ooppeerraattee..  WWee  aaiimm  ttoo  eennhhaannccee  oouurr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  bbyy  bbeeiinngg  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  
nneeeeddss  ooff  llooccaall  ppeeooppllee  aanndd  ggrroouuppss  aanndd  pprroommoottiinngg  eetthhiiccaall  aanndd  ssoocciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  ttrraaddiinngg..  
WWee  aaccttiivveellyy  ssuuppppoorrtt  aanndd  ddoonnaattee  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchhaarriittiieess//nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniissaattiioonnss  
wwiitthhiinn  oouurr  ccoommmmuunniittyy..  
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