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Saab ansluter till Race to Zero för att minska utsläpp
av växthusgaser
Saab ansluter till FN:s klimatkonventions (UNFCCC:s) kampanj Race to
Zero och förbinder sig att minska sina växthusgasutsläpp med 50 procent
till år 2030 och till ett nettonollutsläpp till år 2050.
Saab utvecklar och tillverkar avancerade försvarssystem som hjälper länder att
uppfylla sina uppdrag och skyldigheter att hålla människor och samhällen säkra. I takt
med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för människor, nationer
och vår framtid är det naturligt att fokusera ännu mer på att integrera klimatmålen i
Saabs strategiska arbete.
-

Vi tar oss an utmaningen att vara med på resan mot klimatneutralitet. Det
ska göras på ett sätt som samtidigt säkerställer att länder upprätthåller den
teknik och de lösningar de behöver för att garantera sina invånares
säkerhet, säger Micael Johansson, Saabs koncernchef och VD.

Åtagandet till Race to Zero är ett steg i Saabs arbete för att bemöta de bredare
utmaningar som finns inom hållbarhet, klimatförändringar och utsläppsmål. Som en
del i detta ska Saab hitta sätt att anpassa hela verksamheten, från anläggningar till
arbetssätt och slutligen också produkter och lösningar för att möta framtidens behov i
en värld som är i förändring. Saab kommer att mäta framstegen med metoden
Science-Based Targets initiative (SBTi), som tagits fram för att skapa tydliga riktlinjer
för att minska växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalet.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @SAAB
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab
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Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom
militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i
hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar
och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.
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