
 

 

A COTY PARTNERSÉGRE LÉP A LANZATECH VÁLLALATTAL, HOGY AZ ÚJ FENNTARTHATÓ PARFÜM 
ELŐÁLLÍTÁS ÚTTÖRŐJÉVÉ VÁLJON 

  
 Fenntartható etanolt tartalmazó parfümök, amelyek szén-dioxid-megkötő technológia 

felhasználásával készülnek 
 A Coty célja, hogy 2023-ig parfüm portfóliójának nagy része szén-dioxid megkötéséből származó 

etanol felhasználásával készüljön 
 A tervezett partnerség támogatja a Coty „Szépség, ami tartós” (Beauty That Lasts) fenntarthatósági 

programját   
 

 
NEW YORK – A Coty Inc. (NYSE: COTY), a világ egyik legnagyobb szépségipari vállalata és piacvezető a parfümök 
területén, a mai napon bejelentette, hogy szándéknyilatkozatot írt alá, amelynek keretében partnerségre lép 
a LanzaTech vállalattal annak érdekében, hogy fenntartható, a kibocsátott szén-dioxid megkötéséből származó 
etanol használatát vezesse be parfümtermékeibe. 

 
A LanzaTech vezető szerepet játszik a következő generációs zöld és fenntartható összetevők előállításában, 
felhasználja az ipari folyamatok során kibocsátott anyagokat (például az acélgyártás során keletkező szén-
monoxidot és szén-dioxidot) és a füstgázokat egy új, fenntarthatóbb etanol-forrássá dolgozza fel. A Coty 
tudósai az elmúlt két évben a LanzaTech és a gyártó partnerek mellett dolgoztak egy olyan nagy tisztaságú, 
fenntartható etanol kifejlesztésén, amely alkalmas a parfümökben való felhasználásra. A javasolt partnerség 
azt jelenti, hogy a Coty beépíti ezt a szén-dioxiddal megkötött etanolt parfüm előállítási folyamatába azzal a 
céllal, hogy 2023-ig parfüm portfóliójának nagy része szén-dioxid megkötéséből származó etanol 
felhasználásával készüljön. 

 
Sue Y. Nabi, a Coty vezérigazgatójának nyilatkozata szerint:  

 
„A fenntarthatóság az innováció legfőbb hajtóereje, és a Coty célja, hogy kiemelkedő, valóban tiszta és zöld 
termékeket állítson elő. Az etanol a parfümkategória első számú összetevője, és idővel a LanzaTech vállalattal 
kialakított partnerség jelentősen csökkenti termékeink környezetre gyakorolt hatásait. Ez a lépés nemcsak 
helyes, de kereskedelmi szempontból is jelentős. A mai fogyasztók jogosan várják el kedvenc márkáiktól, hogy 
osztozzanak a fenntarthatóság iránti elkötelezettségükben.” 

 
Az etanol a parfümtermékek fő összetevője, amely lehetővé teszi az illat hatékony eloszlatását. A Coty 
parfümjei természetes alapanyagból származó etanolt tartalmaznak, beleértve a cukornádat és a cukorrépát, 
amelyek földet, vizet és műtrágyát vesznek fel. A szén-dioxid-megkötésből származó új, fenntartható etanol 
előállításához a nullához közeli vízfogyasztás szükséges, továbbá a folyamat csökkenti a mezőgazdasági 
földterületek iránti igényt, ezzel is támogatva a biológiai sokféleséget.  
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A független Quantis fenntarthatósági tanácsadásra szakosodott vállalkozással együttműködve a Coty 
életciklus-értékelési ellenőrzést készített, amely megmutatta, hogy a környezetre gyakorolt hatása jelentősen 
csökkent.  
 
Jennifer Holmgren, a LanzaTech vezérigazgatójának nyilatkozata szerint:  

 
„Az éghajlattal kapcsolatos kihívások kezelése több ágazat közötti együttműködést igényel. Büszkék vagyunk 
a Coty-val kialakított partnerségünkre, amely által bebizonyíthatjuk, hogy a szén-dioxid újrahasznosítása 

lehetővé teszi a parfümök fenntartható előállítását. Búcsút kell mondanunk az egyszer használatos szén-
dioxidnak, és a projekt hűen szemlélteti a CarbonSmart jövővel kapcsolatos elképzeléseinket, amelyben a 
fogyasztók újrahasznosított szén-dioxidból készült termékeket is választhatnak.” 
 
A LanzaTech vállalattal javasolt partneri kapcsolat fontos lépés a Coty számára, mivel kialakításával folytathatja 
útját a körkörösebb üzleti vállalkozássá válás és a fenntarthatóbb és befogadóbb világ megteremtése felé. A 
Coty ambiciózus „Szépség, ami tartós” stratégiája – amelyet az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG) 
vezérelnek – határidőkhöz kötött célokat határoz meg, többek között az abszolút CO2-kibocsátás 30%-os 
csökkentését 2030-ig. 

 
Vége 

 
További információkért az alábbi elérhetőségekhez fordulhat: 

Befektetői kapcsolatok  
Olga Levinzon, +1 212 389 7733 

olga_levinzon@cotyinc.com 
  

Média – Coty 
Antonia Werther, +31202999077 
Antonia_werther@cotyinc.com 

 
Média – LanzaTech 

Freya Burton, +1 630 347 8054   
freya@lanzatech.com  
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A Coty Inc. vállalatról 
A Coty a világ egyik legnagyobb szépségipari vállalata, amely ikonikus márkaportfólióval rendelkezik a 
parfümök, a dekorkozmetikumok, valamint a bőr- és testápolási termékek területén. A Coty a parfümök 
területén világelső, a dekorkozmetikumok területén pedig a harmadik helyen szerepel. A Coty termékeit a világ 
több mint 150 országában értékesítik. A Coty és márkái elkötelezettek számos társadalmi ügy mellett, és 
igyekeznek minimalizálni a környezetre gyakorolt hatásukat. A Coty Inc. vállalattal kapcsolatos további 
információkért látogasson el a www.coty.com weboldalra. 
  
A LanzaTech vállalatról 
A LanzaTech a globális szén-dioxid-válságot nyersanyag-lehetőséggé alakítja át, amivel képes a mai kőolaj 
felhasználás 30%-át kiszorítani, valamint a globális CO2-kibocsátást 10%-kal csökkenteni. Az ipari szén-dioxid 
újrahasznosítása és bármely biomassza erőforrásból előállított szintetikus gáz és a megreformált biogáz által 
a LanzaTech képes a kibocsátás csökkentésére és új termékek előállítására a körkörös szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság támogatása érdekében. A LanzaTech szén-dioxid-újrahasznosítási technológiája olyan, mintha egy 
sörfőzdét utólagosan szerelnének fel egy olyan kibocsátó forrásra, mint egy acélgyár, azonban ahelyett, hogy 
cukrot és élesztőt használnának a sör készítéséhez, a szennyezést a baktériumok üzemanyagokká és 
kemikáliákká alakítják át. Képzeljen el egy olyan világot, ahol repülőgépét újrahasznosított üvegházhatásúgáz-
kibocsátás hajtja, és jóga nadrágja egy acélgyár által kibocsátott szennyezésből készült. Ez a jövő 
megvalósítható a LanzaTech technológiával. Az Új-Zélandon alapított LanzaTech székhelye az Egyesült 
Államokban, Illinois-ban található, és a vállalat több mint 200 munkavállalót foglalkoztat. További információ 
a www.lanzatech.com weboldalon érhető el. 

 


