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Essity strävar mot 100 procent 

återvinningsbara plastförpackningar  

 

Essity har anslutit till Ellen MacArthur Foundations globala åtagande för en ny 
plastekonomi, ”A line in the sand”. Därmed strävar Essity mot att senast 2025 ska bolagets 
alla förpackningar vara återvinningsbara. 

Förpackningar är viktiga för att Essity ska kunna erbjuda kunder och konsumenter hygieniska och 
säkra produkter. Som ett ledande hygien- och hälsobolag har Essity som mål att bidra till ett 
hållbart och cirkulärt samhälle, och fokuserar därför på att ständigt förbättra, minska och återvinna 
plast som används i förpackningar. 

– Vi välkomnar det här initiativet eftersom utmaningen med plastavfall effektivare kan lösas genom 
att alla inblandade i värdekedjan samarbetar, såväl företag, myndigheter, internationella 
organisationer som återvinningsbranschen och konsumenter, säger Magnus Groth, vd och 
koncernchef på Essity. 

Åtagandet är i linje med Essitys övergripande ambition om att nya lösningar ska bidra till 33 
procent lägre miljöavtryck till år 2030. 

Ellen MacArthur Foundation grundades år 2010 och har som syfte att påskynda övergången till en 
cirkulär ekonomi. Initiativet är ett samarbete inom en bred grupp av framträdande bolag, städer, 
filantroper, opinionsbildare, forskare, studenter, intresseorganisationer och medborgare.  

För mer information om den nya plastekonomin: www.newplasticseconomy.org 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com  
Richard Torgerson, Communications Director Sustainability, +46 8 788 52 05, richard.torgerson@essity.com  
  
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity 
är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande 
för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka 
varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 
medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är 
noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 
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