aPak AB har fått sin egendeklaration SIS/TS 2:2021 till SS-EN ISO 26000:2021,
verifierad enligt SIS/TS 3:2021, den 22:a juni 2022, 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 aPak 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 re-verifieringen har VD Evelina Lindgren och tillhörande kollega Frida Sidnäs intervjuats.
aPak AB sammanfattar sina lärdomar kring hållbarhetsarbetet med att de nu har börjat att standardisera och
formalisera hållbarhetsarbetet samt skapat en tydlighet kring vilka standards och vetenskaplig grund det
baseras på. Arbetet med ISO26000 har hjälpt dem att skapa en struktur för förbättringsarbete samt att hålla
rätt fokus i hållbarhetsarbetet. Företaget har även en plan för att jobba vidare med sina klimatmål för att som
företag bli klimatneutrala och ansluta sig till Science Based Target Initiative under senare delen av 2022 och
början av 2023.
aPak har som mål att reducera utsläpp enligt scope 1 och scope 2 och nå nettonoll i den egna verksamheten till
2030 och i hela värdekedjan till 2050.
aPak har även fortsatt sitt arbete med att få med alla anställda involverade i hållbarhetsarbetet i ett tidigt skede
där man också arbetar för att få alla medarbetare att tala samma hållbarhetsspråk. Den interna kompetensen
har förstärkts inom företaget då man anställt en ny CFO/Hållbarhetschef för att öka kvaliteten inom
hållbarhetsarbetet. Detta har inneburit att man har kunnat smalna av och fokusera hållbarhetsarbetet på rätt
prioriteringar och erhållit en tydlig struktur för detta arbete som inte längre är personberoende. Dessutom har
företaget utvecklats vidare i sitt hållbarhetsarbete genom att sätta mätetal för hållbarhet och uppföljning av
dessa. Detaljer kring mätetal och uppföljning kan man läsa mer om i företagets hållbarhets rapport.
Några andra goda initiativ som är värda att nämna är att aPak inlett ett arbete med att ställa högre krav på sina
leverantörer vad gäller hållbarhet och under senare delen av 2022 planerar aPak att inleda ett self-assessment
projekt mot leverantörsledet. Vidare har företaget investerat i en e-lastbil och utökat sin solcellsanläggning
samt arbetat för att öka fyllnadsgraden i transporter, minskat luft i förpackningarna, klimatutbildat sina
anställda samt infört arbete med mer återbrukat material.

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,
Helena Wiktor.
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