APak AB har fått sin egendeklaration SIS/TS 2:2021 till SS-EN ISO 26000:2021,
verifierad enligt SIS/TS 3:2021, den 8:e juli 2021, som visar på organisationens
samhällsansvar för att maximera bidraget till hållbar utveckling.
Egendeklarationens trovärdighet och överensstämmelse med verkliga förhållanden,
har verifierats av VERIFY Agency of Sweden AB med ackrediteringsnummer 10482
och är ackrediterat av Swedac för verifering för ISO/IEC 17029:2019.
Egendeklarationen består av ledningens uttalande och organisationens svar på
frågorna i SIS/TS 2:2021, som utgår från SS-EN ISO 26000:2021 Organisationers
samhällsansvar (social responsibility) – Vägledning.
Avgränsning har varit aPaks AB verksamhet i Mölndal och Eskilstuna.

Bedömning & Utlåtande
Apak är ett företag som andas hållbarhet och som går bräschen för andra svenska företag
när det kommer till att förankra hållbarhet i såväl kärnverksamhet som samhälleligt engagemang.
Under verifieringen har VD - Evelina Lindgren och tillhörande kolleger Johan Moberg, Anders Bohlin
samt Jesper Nilsson intervjuats.
APak har valt att integrera hållbarhet och i synnerhet de globala målen för hållbar utveckling i sin
affärsstrategi och affärsmodell, vilken omfattar verksamheterna i Mölndal och Eskilstuna. Det
framgår således tydligt att ledning inklusive styrelse prioriterar hållbarhetsarbetet och anser att det
är en viktig faktor i företagets fortsatta utveckling.
APak har beskrivit sin värdekedja, gjort en intressentanalys och en väsentlighetsanalys och utifrån det
valt ut mål och delmål från de globala målen. Målen har kopplats samman med vision, mission och
verksamhetsmål och en hållbarhetsstrategi och code of conduct är framtagen och kommunicerad.
Ansvaret för de olika målen är fördelat mellan flera olika personer i ledningen och verksamheten, där
VD:n är samordnande. APak har utifrån sitt due diligence arbete med intressenter inkluderat, skapat
en handlingsplan för att nå målen och även etablerat rutiner för uppföljning, utvärdering och
lärande. APak har som mål att bli klimatneutrala till år 2030.
Arbetssättet från ledning, strategi till formulerade aktiviteter och kontinuerlig uppföljning och
utvärdering ger aPak goda förutsättningar för att nå satta mål för hållbar utveckling och maximering
av verksamhetens bidrag till hållbar utveckling.
Framledes kommer aPak även att utbilda kring hållbarhet i sina leverantörsled och går därmed i
bräschen för att svenska företag kan guidas av denna standard och på så vis hålla internationella
mått.
APak har ambitiösa mål och ligger långt framme i sin bransch.

Allmänna Villkor
Detta utlåtande måste förnyas inom tolv månader från datumet nedan. Utlåtandet kan komma att
återkallas innan giltighetstidens slut om fakta tillkommit som visar att organisationens
samhällsansvar minskat.
När egendeklarationen kommuniceras publikt ska detta ske tillsammans med verifieringsorganets
utlåtande.
Beslut i detta ärende har fattats av VD och beslutsfattare, Eva Vati efter föredragning av Lead Auditor,
Johanna Richardsson.
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