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Pressmeddelande, 26 oktober, 2021 

Bonava utsedd till börsens mest hållbara konsumentbolag 

Bonava toppar listan över hållbara bolag, en rankning som genomförs av Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet för tidningarna Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet. Det är i kategorin 
konsumentvaror som Bonava rankas högst av jämförbara bolag.  

– Vårt uppdrag är att bygga lyckliga grannskap för fler och alltsedan starten har Bonava sett hållbarhet som 
en viktig del av affären. Även om vi har kommit en bit på vägen, återstår fortsatt mycket arbete. Särskilt vad 
gäller klimatomställningen som kräver ett stort och brett engagemang från oss och från hela samhället, 
säger Peter Wallin, VD och koncernchef, Bonava.  

Att bidra till global hållbar utveckling har varit fokus för Bonava sedan bolaget bildades 2016. Bolaget har 
en bred hållbarhetsagenda vilken inkluderar de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna av 
hållbarhet.  

Bolaget var även den första bostadsutvecklaren i Europa att ta fram klimatmål i enlighet med Science Based 
Targets initiatives metod och få dessa godkända. Fram till år 2030 ska Bonava minska bolagets direkta 
koldioxidutsläpp, scop 1 och 2, med ett absolut mål om 50 procent, och minska hela värdekedjans 
koldioxidutsläpp, scop 3, med ett intensitetsmål om 50 procent per produktionsstartad bostad, jämfört med 
år 2018. Detta i enlighet med FN:s klimatpanels rekommendation om att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grader C. 

Det är fjärde året i rad som Dagens Industri och Aktuell hållbarhet, tillsammans med Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet, granskat de svenska bolagens hållbarhetsarbete och redovisning. Kategorierna i fokus är 
SDG- och hållbarhetsstrategi, klimat & miljö, hållbarhetsrisker och scenarioanalys, standards och certifikat, 
antikorruption, personal och övrigt.   

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 
Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs 
fredrik.hammarback@bonava.com  
Tel: +46 739 056 063 
 
Carolina Strömlid, Head of Investor Relations 
carolina.stromlid@bonava.com  
Tel: +46 708 807 173 
 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som skapar hem och grannskap där människor har 
högsta möjliga livskvalitet. Bolaget är den första bostadsutvecklaren i Europa att få sina klimatmål 
godkända av Science Based Targets initiative. Med sina 2 100 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i 
Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland, Lettland och Litauen, med en 
nettoomsättning om cirka 17 miljarder kronor år 2020. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på 
Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss, besök: www.bonava.com  
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