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Om Indutrade 
Indutrade är en internationell teknik- och industrikoncern som i dag består av över 200 företag i ett 30-tal länder, 
främst i Europa. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt för att skapa hållbar, lönsam tillväxt genom att utveckla och 
förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer. Våra företag utvecklar, tillverkar och 
säljer komponenter, system och tjänster med betydande teknikinnehåll inom utvalda nischer. Vår värderingsdrivna 
kultur där människor gör skillnaden har legat till grund för vår framgång sedan starten 1978. Indutrades omsättning 
uppgick 2021 till 21,7 miljarder kronor och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

 

 
Pressmeddelande 

 

Indutrade ansluter till Science Based Targets initiative 
 
Klimatfrågan och minskade koldioxidutsläpp är högt prioriterat för Indutrade. Genom att ansluta 
sig till initiativet Science Based Targets (SBTi), www.sciencebasedtargets.org, har Indutrade nu 
formellt åtagit sig att utveckla mål och minska utsläppen i linje med klimatvetenskapen. 
 
Indutrade har redan i dag det övergripande målet att vara koldioxidneutrala inom scope 1 och 2 
till 2030. Att leva upp till kraven för SBTi innebär att kalibrera befintliga mål för scope 1 och 2, att 
definiera mål för scope 3 och även att utveckla en färdplan mot nettonollutsläpp senast 2050 som 
bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader. 
 
"Vi har anslutit oss till SBTi med syftet att vidareutveckla våra ambitiösa klimatmål och accelerera 
vårt arbete inom detta viktiga område. Under 2022 har vi intensifierat arbetet för att minska vårt 
klimatavtryck och även börjat mäta relevanta scope 3-kategorier för att få en mer heltäckande 
förståelse för koncernens klimatpåverkan. Med detta på plats är Indutrade väl förberett för att 
utveckla mål i linje med klimatvetenskapen. Vi är stolta över att göra detta åtagande och 
övertygade om att det kommer att gynna Indutrade som koncern och våra enskilda bolag på 
många sätt", säger Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade. 
 
Indutrade har från och med nu upp till 24 månader på sig att utveckla de mål och strategier som 
krävs enligt SBTi. Målen anses vara "vetenskapsbaserade" om de ligger i linje med den takt och 
omfattning som enligt den senaste klimatvetenskapen är nödvändig för att nå Parisavtalets 1,5-
gradersmål. Målen kommer att bedömas och godkännas enligt oberoende strikta kriterier.  
 
Stockholm den 9 december 2022 
 
INDUTRADE AB (publ) 
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