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Gränges gjorde goda framsteg inom hållbarhet 2021
2021 fortsatte Gränges att göra goda framsteg för att nå de ambitiösa hållbarhetsmålen som bolaget 
satt till 2025, och för att spegla en starkare utveckling än förväntat uppgraderades även vissa av 
hållbarhetsmålen under året. Läs mer om utvecklingen i Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 
2021 som nu finns tillgänglig på www.granges.com.

Några särskilt viktiga framsteg att lyfta fram 2021 är att Gränges minskade sitt totala klimatavtryck, ökade 
aluminiumåtervinningen, ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation, och emitterade 
företagets första hållbarhetslänkade obligation. Vidare erhöll Gränges Finspång bolagets första spårbarhetscertifiering 
enligt Aluminium Stewardship Initiative:s (ASI) Chain of Custody Standard, tätt följt av Gränges Shanghai som 
certifierades i början av 2022. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och 
hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade 
hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium.

Resultat 2021

Minskade de totala klimatutsläppen per ton (scope 1+2+3)* med 19 procent jämfört med basår 2017**.
Scope 1+2-utsläppen per ton minskade med 8 procent som ett resultat av en högre andel förnybar energi 
i kombination med en lägre energiintensitet.
Scope 3-utsläppen per ton minskade med 20 procent till följd av en högre andel inköpt aluminiumskrot.

Ökade andelen inköpt aluminiumskrot till 28,5 procent. Exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy 
ökade andelen med 2,5 procentenheter till 25,0 procent (22,5).
Ökade andelen produkter med tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation till 35 procent, vilket motsvarar 43 
procent (19) exklusive Gränges Konin och Gränges Powder Metallurgy.
Uppnådde 100 procent deltagande i de koncerngemensamma utbildningarna i antikorruption och 
uppförandekoden.
Erhöll certifiering i enlighet med ASI:s Chain of Custody Standard i Gränges Finspång. 

- Jag är glad över att se våra goda framsteg, och det var fantastiskt att få EcoVadis Platinum-erkännande. Jag ser 
nu fram emot att höja hållbarhetsribban ytterligare och bygga ett ännu starkare och mer cirkulärt företag för 
framtiden, säger vd Jörgen Rosengren.

En fullständig översikt av Gränges hållbarhetsmål för 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.com/sv
./hallbarhet/ramverk-och-mal/

Gränges års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats: www.granges.
.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/

* Gränges följer Greenhouse Gas Protocol Standards för att beräkna sin klimatpåverkan.
** Basår omräknat till att inkludera Gränges Konin.

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
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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 570 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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