Pressmeddelande
Sandvik inkluderat i Global 100 – utsett till ett av världens mest hållbara företag
Idag publicerades 2018 års index Global 100 Världens mest hållbara företag (Global 100) i samband med
World Economic Forum i Davos. Sandvik inkluderas för första gången på listan och rankas 65 totalt.
Global 100 företag representerar världens 2 % mest ledande företag avseende hållbarhetsprestationer.
"Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. Att driva affärer med ett hållbarhetsperspektiv där vi
hjälper våra kunder att bli säkrare, effektivare och mer produktiva kommer att resultera i ett långsiktig
värdeskapande för våra kunder, investerare och anställda", säger Björn Rosengren, VD och koncernchef
i Sandvik.
För att fastställa rankningen analyserades 5 994 börsnoterade företag mot globala branschpartners avseende
17 olika kvantitativa nyckeltal. Dessa täcker exempelvis hållbart erbjudande, finansiell prestation,
personalfrågor, energi och vattenförbrukning, samt hållbart ledarskap.
"Vi är väldigt stolta över att för första gången inkluderas i Global 100-indexet. De indikatorer som mäts är väl i
linje med vår hållbarhetsstrategi, som utvärderar hållbarhetsprestationen i vår egen verksamhet liksom i vårt
erbjudande till våra kunder, säger Christina Båge-Friborg, ansvarig för Sustainable Business på Sandvik.
Sandvik är även inkluderat i Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good och i Ethibel Sustainability Indexet.
Global 100 Indexet sammanställs av media- och investeringsrådgivningsföretaget Corporate Knights.
Läs mer om Global 100-indexet, dess konstruktion och metodik.
Se hela Global 100-listan.

Stockholm den 23 januari 2018
Sandvik AB

För ytterligare information, kontakta Carina Aspenberg, Public Relations och Corporate Affairs Manager,
tel: 070-616 0119.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar
kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden –
verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska
lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt
produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka
82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.
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