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Atlas Copco rankat ett av världens mest etiska företag 

Stockholm den 21 mars 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, blev återigen utsedd till en av världens mest etiska företag 

av Ethisphere Institute. Listan, som presenterades på Global Ethics Summit i New 

York, USA, inkluderar företag som visar ledarskap på sådana områden som etik, 

ansvarsfullt företagande, hållbarhet och bolagsstyrning.  

Etik är centralt för Atlas Copcos sätt att göra affärer. Detta avspeglar sig på många 

områden, såsom Gruppens nolltolerans mot korruption. I sin strävan mot korruption 

använder Atlas Copco till exempel riktlinjer, procedurer, träning och granskning. 

Ett annat område där etik spelar en central roll är inköp. För att främja etik och mänskliga 

rättigheter utvärderas leverantörer när det gäller säkerhet, hälsa, miljö och andra etiska 

frågor.  

“Vi tränar ständigt våra anställda att tänka etiskt och utveckla verksamheten på ett 

långsiktigt, hållbart sätt,” säger Håkan Osvald, Atlas Copcos chefsjurist. “Vi är 

övertygade om att det är rätt sak att göra samt bra för affärerna.”  

Atlas Copco har åtagit sig att följa FN:s Global Compact, ett policyinitiativ för företag 

som är engagerade i att anpassa sina verksamheter och strategier efter tio globalt 

accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-

korruption. 
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Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
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 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com 
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