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ALTEN SVERIGE SKA VARA HELT KLIMATNEUTRALA ÅR 2030
ALTENs verksamhet i Sverige ska senast 2030 vara klimatneutral. Klimatneutralitet är ett av sex
delmål i ALTENs senaste satsning inom miljö och hållbarhet som går i linje med Agenda 2030 och
de 17 globala målen för hållbar utveckling.
ALTEN Sveriges ambition är att år 2030 ha uppnått klimatneutralitet genom hela verksamheten och
innebär att företaget kommer att se över verksamheten för att minska klimatpåverkande utsläpp. I
de delar där det i dagsläget inte är möjligt att bli helt klimatneutral kommer ALTEN att kompensera
för att på andra sätt få bort koldioxid i atmosfären.
Att nå klimatneutralitet är bara ett av sex delmål i denna satsning. ALTEN kommer också bland annat
att börja erbjuda kostnadsfria seminarier inom miljö och hållbarhet för studenter och företag runt
om i landet med syfte att informera och vara med och påverka beteende och levnadssätt bland
individer som lever i dagens samhälle.
-

Effekten av att klimatet värms upp är mångfaldig och komplex. Jag är stolt över att vi nu har
tagit ett stort steg mot att inte vara en del av denna negativa utveckling. Som aktör i
näringslivet har vi också mycket stora möjligheter att vara med och påverka individer i vårt
samhälle i rätt riktning. Fokus framåt kommer vara att göra en skarp översyn över hela
verksamheten som kommer innebära förändringar inom exempelvis resor och arbetsmiljö,
säger Anders Persson VD på ALTEN Sverige.

Om ALTEN Sverige AB:
ALTEN räknas idag som ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Företaget finns i över 25
länder, har huvudkontor i Paris och har fler än 32 500 anställda varav 88 procent är ingenjörer. I
Sverige har ALTEN varit verksamma sedan november 2008, har idag ca 1500 anställda och kontor på
elva orter. Kunderna återfinns främst inom branscher såsom fordon, telekom, försvar, energi,
verkstadsindustri, bank och finans, samt läkemedel och medicinteknik, där ALTEN är verksamma
genom hela utvecklingskedjan.
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