
Findus Sverige AB, som är en del av Nomad Foods, är ett av landets ledande livsmedelsföretag. Kvalitet och smak samt hälsa 
och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla 
som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - 
eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik 
och hållbar mat, varje dag.  

Findus Sverige är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter i Sverige. Bolaget omsätter ca 2,2 mrd 
kronor och har 500 produkter i sitt sortiment. Verksamheten leds från huvudkontoret i Malmö. Findus Sverige ingår i 
Nomad Foods (NF), Europas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Bolaget har 4 300 medarbetare i 15 länder 
samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la 
Cocinera, Lutosa, Goodfella's och Aunt Bessie's.  

Följ Findus på: www.findus.se, www.facebook.com/FindusSverige 

Findus lanserar ny strategi för en hållbar livsmedelsproduktion  
 
I samband med att Findus Sverige presenterar 2018 år hållbarhetsrapport lanserar 
företaget Nomad Foods koncerngemensamma hållbarhetsstrategi, ”Vår väg mot en hållbar 
framtid” (Our Sustainable Path). För att leverera i linje med FN:s Globala mål för hållbar 
utveckling definierar strategin tydliga riktlinjer och mål för hur Findus och koncernen ska 
utveckla sin produktion och hantering av livsmedel fram till år 2030.   
  
– Som livsmedelsproducent har vi på Findus stora möjligheter att göra skillnad för både 
planet och människa. Hur vi producerar och hanterar livsmedel avgör vilket avtryck vi gör på 
vår omvärld. Vi har i hållbarhetsstrategin valt att prioritera de områden där vi kan göra 
verklig skillnad. Vi ska helt enkelt göra mest där vår påverkan är som störst, säger Maria 
Svantemark, Nordic Sustainability Manager på Findus. 
 
I strategin ingår konkreta målsättningar, som till exempel att all Findus odlade fisk ska vara 
100 procent ASC-märkt under 2020, att alla grönsaker ska komma från hållbar 
jordbrukspraxis enligt Farm Sustainability Assesment (FSA) senast 2025, och att matsvinnet i 
fabrik och logistikkedja ska halveras till 2030.  
 
Strategin knyter samman koncernens hållbarhetsarbete genom tre tydliga områden; 
Respektera planetens tillgångar, Bidra till en hälsosammare vardag, och Verka ansvarsfullt. 
Områdena refererar framförallt till följande av FN:s Globala mål för hållbar utveckling: 
 

• Ingen hunger (nr 2) 
• Hållbar konsumtion och produktion (nr 12) 
• Hav och marina resurser (nr 14)  
• Ekosystem och biologisk mångfald (nr 15)  

 
– Med Findus 75-åriga erfarenhet av livsmedelsproduktion och lika många års arbete med 
miljön och framtiden i fokus kan vi tillsammans med våra europeiska kollegor bidra med stor 
kompetens kring hållbarhet. Den nya hållbarhetsstrategin hjälper oss stärka ambitionen 
inom koncernen och definiera gemensamma realistiska och tydliga mål som vi alla kan 
arbeta utifrån för att möta de globala hållbarhetsutmaningar vi alla står inför, säger Maria 
Svantemark. 
 
För mer information, kontakta: Maria Svantemark, Nordic Sustainability Manager Findus 
Sverige AB på Findus presstelefon 079-015 89 69. 
 


