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Gränges Finspång erhåller spårbarhetscertifiering enligt 
ASI Chain of Custody Standard
Gränges Finspång har framgångsrikt erhållit Gränges första spårbarhetscertifiering enligt Aluminium 
Stewardship Initiative Chain of Custody Standard. Detta är en viktig milstolpe i företagets ambitiösa 
hållbarhetsagenda och fokus på att utveckla hållbara produkter och lösningar.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Chain of Custody (CoC) Standard definierar en uppsättning krav för skapandet av 
en ansvarsfull leverantörskedja för aluminium. Den ligger till grund för att sälja ASI-certifierat aluminium, vilket 
säkerställer att Gränges produkter är ansvarsfullt inköpta och producerade i hela leverantörskedjan, från utvinning av 
råmaterial till slutprodukten.

– Jag är mycket stolt över att vi nu kan erbjuda kunder verifierad hållbarhetsinformation både i form av 
klimatavtryckscertifikat på produktnivå och ASI-certifierat aluminium, vilket visar att våra produkter är 
ansvarsfullt inköpta och producerade. Detta ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att 
vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium, säger 
Fredrik Spens, VD för Gränges Finspång.

I samband med CoC Standard-certifieringen har Gränges Finspång också erhållit en fullständig certifiering enligt ASI:s 
Performance Standard, uppdaterad från en provisorisk certifiering till följd av covid-19-situationen. Gränges 
produktionsanläggning i Shanghai certifierades enligt ASI:s Performance Standard 2019, och företaget har som mål att 
certifiera alla produktionsanläggningar i enlighet med ASI:s hållbarhetscertifieringar till 2025.

– ASI är ett viktigt branschinitiativ som möjliggör för Gränges att främja och bedriva ansvarsfull och 
hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja. Certifieringen gör det möjligt för våra kunder och 
andra affärspartners att stödja Gränges utveckling av hållbara aluminiumprodukter och lösningar som 
har ett lågt klimatavtryck, är cirkulära och resurseffektiva och även ansvarsfullt inköpta och producerade, 
säger Jörgen Rosengren, VD och koncernchef.

Certifieringen tillkännagavs av ASI idag, se . De oberoende tredjepartsrevisionerna av Gränges länk
produktionsanläggning i Finspång genomfördes av DNV GL.

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 ASI och ASI Chain of Custody Standard
ASI är en global och ideell flerpartsorganisation som tillhandahåller standarder och certifieringar för att maximera 
aluminiumets bidrag till ett hållbart samhälle. ASI:s spårbarhetscertifiering Chain of Custody Standard definierar kriterier 
för att skapa en kedja av spårbarhet, där aluminiumet är producerat och bearbetat genom värdekedjan. 
Implementeringen av ASI Chain of Custody Standard möjliggör en länk mellan ASI Performance Standard och dess 
verifierade metoder i olika steg av leverantörskedjan, till produkterna som är producerade av ASI-certifierade enheter. 
För mer information, se .länk
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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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