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Atlas Copco högt rankad i prestigefyllda Dow Jones 
hållbarhetsindex  

Stockholm den 12 september 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara 

produktivitetslösningar, rankades återigen bland de främsta företagen i sin industri i 

det prestigefyllda Dow Jones hållbarhetsindex för 2014/2015. Indexet listar världens 

ledande hållbarhetsfokuserade företag.  

“Det är glädjande att detta respekterade index återigen har valt att inkludera Atlas 

Copco,” säger Mala Chakraborti, Atlas Copcos chef för ansvarsfullt företagande. “Det är 

resultatet av vårt fortsatta hårda arbete för hållbar produktivitet.”  

Atlas Copco var bland de bästa i tillverkningsindustrin och utmärkte sig speciellt väl i 

kategorierna miljöpolicy/management system, miljörapportering, och risk- och 

krishantering.  

DJSI World-indexet granskar cirka 2 500 börsnoterade företag världen över, och endast 

10% av dessa inkluderas i indexet. Indexet hjälper till att identifiera och mäta företagen 

som representerar en attraktiv investeringsmöjlighet genom att demonstrera en förmåga att 

handskas med hållbarhetsfrågor. Företagen analyserades också på områden som 

klimatstrategi, arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt strategi för tillväxtmarknader.  

Dow Jones-rankingen är baserad på en granskning av RobecoSAM, en specialiserad och 

erkänd investeringsgrupp, i samarbete med S&P 500. Det är känt att ledande företag inom 

hållbarhet presterar bättre finansiellt på lång sikt.  

Tidigare i år rankades Atlas Copco nummer sju globalt i Newsweek Green Rankings, en 

av världens mest prestigefulla företagsanalyser inom hållbarhet. Företaget utsågs också av 

den årliga Global 100-listan, som presenterades vid World Economic Forum i Davos, 

Schweiz, som ett av världens mest hållbara företag.   

 
För mer information kontakta: 
Mala Chakraborti, Chef för ansvarsfullt företagande 
08 743 8000 
csr@se.atlascopco.com 

Ola Kinnander, Presschef 
08 743 8060 eller 070 347 2455 
media@se.atlascopco.com 
 

 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder 

innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, 
industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på 
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i 
Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder 
kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopco.com 
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