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Atlas Copco utsedd till Ledare i FTSE4Good index  

Stockholm den 4 juli 2013: Atlas Copco har åter igen blivit vald som medlem av 

FTSE4Good index, vilket inkluderar världsledande företag som utmärker sig inom 

miljö-, sociala och andra ansvarsfulla frågor, och blev utsedd som “Ledare.”    

Atlas Copco fick 96 av 100 poäng i globala indexföretagets FTSE Groups utvärdering av 

företag inom frågor som korruptionsbekämpning och främjande av arbets- och mänskliga 

rättigheter. Atlas Copco utnämndes också till en “Ledare” inom indexets Verkstads-

segment, vilket inkluderar endast fem företag globalt.  

“Vi arbetar hårt för att skapa värde för alla våra intressenter, vilka inkluderar kunder 

såväl som samhället i stort, och detta reflekteras av FTSE4Goods utmärkelse av oss som 

en ledare,” säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos chef för ansvarsfullt företagande. 

“Indexets kriterium för företag blir allt tuffare och vi är stolta över vårt arbete för hållbar 

produktivitet som inkluderar alltmer energisnåla och säkra produkter och service.”  

Tidigare i år uppmärksammades Atlas Copco som ett av världens mest hållbara företag i 

Global 100 listan som presenterades på det årliga World Economic Forum i Davos, samt 

blev rankad som en av de mest etiska företagen av Ethisphere Institute.   

 

 

 
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 2012 hade Atlas Copco 
39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com. 


