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Husqvarna Group åter i FTSE4Good Index och 
STOXX® Global ESG Leaders 
 
 

Husqvarna Group har återigen inkluderats i hållbarhetsindexen FTSE4Good och STOXX®  
Global ESG Leaders index. Indexen är framtagna för att underlätta investeringar i företag 
som uppfyller globalt erkända standarder för företagsansvar inom miljö, social omsorg och 
bolagsstyrning.  

"Att integrera miljö, hälsa och säkerhet i vår verksamhet skapar långsiktigt värde för vår 
verksamhet. Dessa index signalerar att vi är på rätt väg med vårt arbete," säger Jonas Willaredt, 
VP Sustainability Affairs på Husqvarna Group.  

FTSE4Good 
Husqvarna Group ingår i FTSE4Good Global Index och i FTSE4Good Europe Index sedan 2006. 
Det globala företaget FTSE har tagit fram sina aktieindex genom att utvärdera företag utifrån globalt 
erkända kriterier kring företags ansvar. Syftet är att underlätta investeringar i företag som möter 
strikta kriterier vad gäller miljö, hälsa och bolagsstyrning och som har möjlighet att dra nytta av 
fördelarna av ett ansvarsfullt företagande.   
 
STOXX® Global ESG Leaders 
Husqvarna Group ingår i STOXX® Global ESG Leaders sedan 2014. STOXX ägs av Deutsche 
Börse Group och SIX Group och indexet STOXX® Global ESG Leaders innehåller globala företag 
som är ledande inom miljö och socialt ansvar samt bolagsstyrning. 
 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husqvarna Group 
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och 
trädgårdstraktorer. Koncernen är ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och en världsledare inom kaputrustning och 
diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs under varumärkena 
Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare 
till slutkunder i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2014 uppgick till 33 miljarder kronor och koncernen hade drygt 14 000 
anställda i 40 länder. 
 


