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Frågor och svar till Lindabs Årsstämma den 5 maj 
Fråga; 

Till Styrelse och VD,   

Bakom denna frågeställning står Öhman Fonder och vi gör detta uttalande som aktieägare i 
Lindab.  

Som långsiktiga institutionella investerare har vi ett stort ansvar. Klimatförändringar och 
övergången till ett fossilfritt samhälle innebär både enorma risker och möjligheter för oss som 
långsiktiga investerare. För att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut behöver vi därför ha 
tillgång till väsentlig hållbarhetsinformation från de bolag vi är investerade i.  

Vi ser positivt på hur Lindab jobbar med hållbarhet och särskilt givet ert produkterbjudande 
som möjliggör energieffektiviseringar. Dock anser vi att det även är av vikt att se till 
klimatpåverkan i Lindabs egen verksamhet och produktion. Vi ser positivt på att Lindab har 
satt ett mål om att de egna koldioxidutsläppen ska minska med 30 procent från 2017 till 2025. 

Mot bakgrund av de ambitioner och gedigna hållbarhetsarbete Lindab bedriver har vi därför en 
kompletterande fråga: 

Har Lindab övervägt att sätta ett vetenskapligt baserat klimatmål , dvs. säkerställa att ert 
utsläppsminskningsmål är i linje med vad som skulle krävas för att hålla den globala 
uppvärmningen väl under 2 grader?  

Hur ställer sig VD och styrelse till detta? 

 

Svar; 

Lindab har som målsättning att bidra till hållbar utveckling inom flera områden: 

• Bidra till att skapa hälsosamma byggnader genom att öka kunskapen om inomhusklimatets 
positiva effekter, samt påverka framtida byggstandarder. 

• Minska kundernas klimatpåverkan genom att erbjuda energieffektiva produkter och system. 

• Driva en hållbar verksamhet med bland annat minskad energiförbrukning, lägre utsläpp och 
en säkrare arbetsmiljö. 

Som del av tredje punkten undersöker vi för närvarande vad det skulle innebära för Lindab att 
sätta upp ett vetenskapligt baserat mål. Ett beslutsunderlag för VD och styrelsen att ta 
ställning till är under framtagande och kommer behandlas senare under året. 
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