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Atlas Copco tar 10:e plats på Global 100-listan öve r 
världens mest hållbara företag 
Stockholm den 25 januari 2012: Atlas Copco har rankats som världens tionde mest 
hållbara företag i den årliga listan Global 100, som presenterades idag vid World 
Economic Forum i Davos, Schweiz. Atlas Copco är det högst placerade svenska 
bolaget, såväl som främsta verkstadsföretag på listan. 
 
”Vårt arbete med att utveckla Atlas Copco som ett hållbart och lönsamt företag ger 
resultat,” säger Annika Berglund, kommunikationsdirektör på Atlas Copco. ”Detta arbete 
har pågått länge och fick ytterligare fokus förra året när vi introducerade ett antal nya 
mål. Vi är stolta att se den här utvecklingen uppmärksammas på Global 100-listan.”  
 
Listan Global 100 presenteras årligen vid World Economic Forum. Den bygger på ett 
urval av 4 000 bolag både i industrialiserade länder och i utvecklingsländer. Företagens 
prestanda utvärderas genom nyckeltal såsom intäkter i förhållande till energi- eller 
vattenförbrukning. Atlas Copco var med på listan under fem år i rad till och med 2010, 
men ingick inte på rankningen 2011. För att läsa mer, se http://global100.org. 
 
 
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och 
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med 
innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget 
grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 
33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 


