
Econopack AB har fått sin egendeklaration SIS/TS 2:2021 till SS-EN ISO 26000:2021,

verifierad enligt SIS/TS 3:2021, den 7:e juli 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 Econopack AB verksamhet i Mölndal.



Bedömning & Utlåtande

Econopack AB bedöms uppfylla kraven i SIS/TS2:2021.
Econopack beaktar och jobbar aktivt med principerna för samhällsansvar både internt med de

anställda samt externt med kunder, leverantörer och andra prioriterade intressenter. Företaget utgår
i detta arbete från de sju principerna i ISO26000 där en tydlig ledning och ansvarsfördelning finns i

verksamheten. Inom företaget råder en hög transparens där ett gott affärsmässigt och etiskt
uppförande kan skönjas.

Econopack har valt att integrera hållbarhet och i synnerhet de globala målen för hållbar utveckling
i sin affärsstrategi och affärsmodell, vilken omfattar hela verksamheten i Mölndal. Det framgår

således tydligt att ledning inklusive styrelse prioriterar hållbarhetsarbetet och anser att det är en
viktig faktor  i företagets fortsatta utveckling. En hög transparens råder inom företaget och en god

affärsmässig etiskt uppförande kan skönjas inom hela verksamheten.

Econopack har beskrivit sin värdekedja, gjort en intressentanalys, riskanalys 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. Econopack har utifrån sitt due diligence arbete med intressenter inkluderat

och skapat en handlingsplan för att nå målen och även etablerat rutiner för uppföljning, utvärdering
och lärande. Företaget har även identifierat nya klimatmål där de som företag har som mål att bli
klimatneutrala och ansluta sig till Science Based Target Initiative under senare delen av 2022 och

början av 2023. Econopack har där som mål att reducera utsläpp enligt scope 1 och scope 2 och nå
nettonoll i den egna verksamheten till 2030 och i värdekedjan till 2050.

Några goda initiativ som är värda att nämna är att Econopack planerar leverantörsworkshops för att
öka kunskapsnivå och samarbete med sina leverantörer. Företaget har även initierat aktiviteter

kopplade till att säkerställa ett hälsosamt liv och främja välbefinnande för all personal.

Econopack har ambitiösa mål för sitt hållbarhetsarbete 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,

Helena Wiktor.

Eva Vati, VD & Beslutsfattare VERIFY Agency of Sweden AB

Bjärred, 2022-07-07


