Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Atlas Copco rankad mest hållbara verkstadsföretag av
Global 100
Stockholm den 21 januari 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara
produktivitetslösningar, utsågs idag återigen till världens mest hållbara
verkstadsföretag enligt den prestigfyllda årliga Global 100-listan.
Listan, som presenteras vid World Economic Forum i Davos, Schweiz, rankar företag som
visar att de ökar produktiviteten samtidigt som de förbrukar mindre resurser. Atlas Copco
är rankad på plats 34 totalt, och är det enda företag inom verkstadsindustrin inkluderat i
listan. Det är tionde gången Atlas Copco är med på listan.
“Att erbjuda kunder de mest innovativa, energieffektiva, säkra och ergonomiska
produkterna är en central del av vår affärsmodell,” säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos
chef för ansvarsfullt företagande. “Att integrera hållbarhet i vår verksamhet skapar stort
värde både för industri och samhälle.”
Atlas Copcos innovativa, energieffektiva
produkter inkluderar kompressorer med
varvtalsstyrning, en teknologi som
Gruppen var först med 1994 och som gör
det möjligt för kompressorer att drivas
med exakt det varvtal som krävs, vilket
minskar energiförbrukningen. Under 2013
lanserade Atlas Copco den patenterade
teknologin VSD+, som minskar
energianvändningen med mer än hälften
jämfört med traditionella
kompressorer. Denna banbrytande
kompressor har fått ett överväldigande
positivt kundmottagande.
Atlas Copco är också inkluderad i Dow Jones hållbarhetsindex för Europa för 2015/2016,
och rankas nummer 11 globalt i Newsweek Green Rankings, en av världens främsta
företagsanalyser inom hållbarhet.
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Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder
innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning,
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder
kronor och fler än 44 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Stockholm
Sverige

Besöksadress:
Sickla Industriväg 19
Nacka

Telefon:
+46 (0)8 743 8000
Telefax:
+46 (0)8 644 9045
www.atlascopco.com

Org. Nr 556014-2720
Säte: Nacka

