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Atlas Copco rankad bäst på miljö bland industriföretag 
av Newsweek  

Stockholm den 8 juli 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, rankades högst av alla industriföretag av Newsweek Green 

Rankings som granskar bolags hållbarhet och miljöpåverkan.  

Det amerikanska magasinet Newsweek analyserade världens 500 största börsnoterade 

företag från ett miljöperspektiv. Tillsammans med samarbetspartnerna Corporate Knights 

Capital och HIP Investors Inc. tittade de på faktorer som energi- och vattenförbrukning, 

utsläpp av växthusgaser och återvinning av avfall. Atlas Copco rankades elva i världen 

och högst bland industriföretag. Atlas Copco var även med på listan förra året.  

“Att utveckla innovativa, energieffektiva produkter och ta andra initiativ för att reducera 

miljöpåverkan handlar om ledarskap,” säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos chef för 

ansvarsfullt företagande. “Våra miljömål är centrala i vår verksamhet och vi är glada att 

uppmärksammas för detta.”  

Atlas Copcos innovativa, energieffektiva produkter inkluderar kompressorer med 

varvtalsstyrning, en teknologi som Gruppen var först med 1994. De gör att kompressorer 

kan 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.   

Tidigare i år uppmärksammades Atlas Copco av Förenta Nationerna på 

världsorganisationens stora konferens om klimatförändringar för målen att minska 

koldioxidutsläppen från sina produkter och verksamhet. Atlas Copco utsågs också till ett 

av världens mest hållbara företag enligt den årliga Global 100-listan.  

För att se hela Newsweek Green Rankings-listan vänligen besök 

http://www.newsweek.com/green-2015/top-green-companies-world-2015 

 

 
För mer information kontakta: 
Mala Chakraborti, Chef för ansvarsfullt företagande 
08 743 8000 
cr@se.atlascopco.com 
Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 

 
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.  
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