
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande 

Stockholm, 23 januari 2018 

Essity rankat som ett av världens 100 

mest hållbara företag 
 

Essity* har blivit omnämnt som ett av världens 100 mest hållbara bolag av 
Corporate Knights. Listan presenterades i samband med World Economic Forum i 
Davos, Schweiz. 

Rankingen baseras på publika data från 2016 där de utvärderade bolagen jämförs utifrån 
17 nyckeltal inom miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning. Sammanlagt har 5 994 
företag med minst 1 miljard USD i bruttoomsättning analyserats, globalt inom alla 
branscher. Bolagen på topp 100-listan kommer från 22 olika länder, där Essity är ett av 
fem svenska bolag. 

- Vi är stolta över att vara rankade som ett av världens 100 mest hållbara företag. 
Detta är ett erkännande för vår hållbara affärsstrategi, vår förmåga att uppnå våra 
mål och för koncernens förmåga att vara transparent mot omvärlden, säger 
Magnus Groth, vd och koncernchef för Essity. 

Listan över världens 100 mest hållbara bolag visar den starka kopplingen mellan 
värdeskapande för samhället och finansiella resultat. De 100 bolagen har presterat upp 
mot en tredjedel bättre än sina jämförbara konkurrenter (MSCI All Country World Index) 
mellan 2005 och 2017. 

- För Essity har hållbarhet alltid varit en drivkraft för affärerna. Medvetna om den 
starka kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet, fortsätter vi att kontinuerligt 
sträva efter förbättring inom alla områden och att aldrig slå oss till ro, säger 
Magnus Groth. 

Corporate Knights är ett affärs- och samhällsmagasin med en analysavdelning som 
producerar rankningar och omdömen på finansiella produkter baserat på företags 
hållbarhetsarbete. Detta är den fjortonde årliga rankningen som belyser ledande företags 
hållbarhetsarbete. 

Läs mer: www.corporateknights.com/global100 

 

* I juni 2017 delades SCA upp i två separata börsbolag. Hygien- och hälsoverksamheten, som stod för 85 
procent av den totala nettoomsättningen, är idag börsnoterat under namnet Essity medan 
skogsindustriverksamheten behöll namnet SCA. Denna rankning är baserad på SCA:s data från båda 
verksamheterna, när de gick ingick i samma koncern. 
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För ytterligare information, kontakta:  
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 (0)727 – 15 77 85, henrik.sjostrom@essity.com  
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, 
Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande 
genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande 
TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity 
har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger 
på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat 
på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com. 


