
 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm den 8 december 2020 

Essity tar plats på CDP:s prestigefyllda 

A-lista för hållbarhet 
Hygien- och hälsobolaget Essity uppmärksammas för sitt ledarskap inom hållbarhet av den 

globala ideella miljöorganisationen CDP. Bolaget har säkrat en plats på CDP:s prestigefyllda 

”A-lista” för arbete mot avskogning. Essity är uppmärksammat som ett av ytterst få 

högpresterande företag av de drygt 5 800 som betygsattes. Genom ett betydande och 

mätbart arbete för att motverka avskogning i sin leverantörskedja och för hållbara 

råvaruinköp, är Essity ledande inom det globala näringslivet när det gäller ambitioner, 

åtgärder och transparens på miljöområdet.    

Essity uppmärksammas också som ledande i hanteringen av koldioxid- och klimatförändringsrisker, 

med ett A- från CDP. 

CDP:s årliga miljörelaterade informationsinsamlings- och bedömningsprocess är allmänt erkänd 

som den främsta måttstocken när det kommer till företags transparens inom miljöarbete. Under 

2020 krävde 515 investerare, med över 106 biljoner USD i tillgångar, och över 150 större inköpare, 

med 4 biljoner USD att spendera, att företagen skulle redovisa sin miljöpåverkan, sina risker och 

möjligheter via CDP:s plattform.  

– Vi på Essity arbetar fortlöpande för att förbättra och utveckla vårt arbete och det är glädjande att 

detta uppmärksammas. Som ett av ett mycket litet antal företag i världen som får högst betyg inom 

dessa viktiga områden är vi medvetna om att vi måste fortsätta utvecklas och vi kommer att göra 

det tillsammans med både leverantörer och kunder för att minska vår gemensamma miljöpåverkan, 

säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity. 

Hela listan över företag som är med på årets A-lista från CDP finns här: 
https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För ytterligare information, kontakta:   
Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55, karl.stoltz@essity.com   
 
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en utveckling av de engelska 
orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 
150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, 
Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret 
ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 
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