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Gränges tilldelas EcoVadis Platina – rankad topp 1% i 
global hållbarhetsutvärdering
Gränges har tilldelats utmärkelsen Platina från EcoVadis, världens största oberoende leverantör av 
hållbarhetsbedömningar av företag. Platina är det högsta betyget i EcoVadis ranking och placerar 
Gränges bland de ledande 1 procenten av bedömda företag i sin bransch globalt.

Hållbarhetsbetyget från EcoVadis visar att Gränges på ett effektivt sätt har integrerat hållbarhet i sitt arbete och att 
framgångsrika resultat uppnåtts i samtliga fyra bedömda kategorier: miljö, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hållbara 
inköp och etik.

– Vi är mycket stolta över att Gränges har tilldelats en Platina-medalj från EcoVadis. Det visar vårt stora 
fokus på hållbarhet och många viktiga insatser som gjorts för att utveckla lättare, smartare och mer 
hållbara aluminiumprodukter och lösningar, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges.

EcoVadis är en oberoende och global leverantör av hållbarhetsutvärderingar; fler än 75 000 bolag har utvärderats globalt. 
De fem bedömningsnivåer som används av Ecovadis baseras på poängens percentilranking: Platina: topp 1 procent 
(poäng mellan 73-100), Guld: topp 5 procent (poäng mellan 66-72), Silver: topp 25 procent (poäng mellan 54-65), Brons: 
topp 50 procent (poäng mellan 45-53). Gränges ingår i branschkategorin ‘Framställning av andra metaller än järn’. Se länk
.

– Utmärkelsen inspirerar oss att fortsätta förbättra våra kunders hållbarhetsprestanda och att bidra 
positivt till en cirkulär och hållbar ekonomi. Det visar också styrkan i vårt strukturerade sätt att arbeta när 
vi integrerar hållbarhet i vår verksamhet och värdekedja, säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef på 
Gränges.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sofia Hedevåg, SVP Sustainability

, tel +46 733 03 79 79sofia.hedevag@granges.com

Oskar Hellström, CFO och vice VD
, tel: +46 8 459 59 00oskar.hellstrom@granges.com

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 560 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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