
Duroc AB (publ) årsredovisning 1 juli 2018 - 30 juni 2019

17

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Durocs hållbarhetsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och omfattar hela 
Duroc-koncernen, Duroc AB och dotterföretagen listade i not 33 i denna årsredovisning. Detta är 
tredje gången Duroc upprättar en hållbarhetsrapport. Ingen förändring har skett av principerna för 
upprättande i förhållande till tidigare upprättad rapport.

Långsiktighet och lönsamhet är en av de grundläggande förutsätt-
ningarna för hur vi inom Duroc bedriver vår verksamhet. Allt från 
beslut om viktiga investeringar till dagliga aktiviteter baseras på vårt 
engagemang för att skapa långsiktiga värden, såväl för aktieägarna 
som för de anställda, samhället och andra intressenter. Hållbara 
lösningar är en förutsättning för att kunna skapa värden på lång sikt.

DUROCS HÅLLBARHETSARBETE
Duroc stödjer FNs hållbarhetsmål i agenda 2030. Vi arbetar kon-
tinuerligt för att hela tiden bli bättre inom områden för hållbarhet 
och vi är övertygande om att de bolag som kommer vara mest 
konkurrenskraftiga på lång sikt är de bolag som kan leverera håll-
bara produkter som framställs på ett hållbart sätt och verkar i en 
kultur med engagemang för att göra bra saker på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi investerar bara i bolag som vi bedömer har denna potential 
och hållbarhet finns sedan med som en viktig del i vårt kontinuer-
liga utvecklingsarbete. 

DUROC FÖRVÄRVAR OCH UTVECKLAR BOLAG
Durocs affärsidé är att förvärva rätt bolag till rätt pris och att 
ständigt utveckla den befintliga bolagsportföljen genom succes-
siva förbättringar. I vår förvärvsprocess identifierar vi bolag där 
vi ser att det finns en tydlig potential. Där vi genom satsningar på 
rätt styrning, rätt ledning, investeringar, produktutveckling och 
engagemang i verksamheten och de anställda kan skapa ett bolag 
som långsiktigt kan bidra med ett ökat värde till såväl kunder 
och anställda som ägare, samhälle och övriga intressenter. Att 
adressera hållbarhetsfrågor är en viktig del av förvärvsprocessen. 
Det bidrar med förståelse kring i vilken utsträckning det tilltänkta 
förvärvsbolaget kan möta våra krav kring hållbart värdeskapande 
eller har potential att utvecklas för att möta den efterfrågan på 
hållbara lösningar som finns idag, och som kommer att öka än 
mer inom de närmaste åren. Bedömning av bolagets värderingar, 
kultur och ledning utgör viktiga aspekter i detta sammanhang.

Duroc investerar inte i bolag:
• som tillverkar tobaksprodukter, framställer vapen eller aktivt 

tillhandahåller pornografi
• som i sin huvudsakliga affärsverksamhet framställer energi på 

ett icke hållbart sätt
• med verksamhet i vilken barnarbetskraft utnyttjas
• vars verksamhet inte uppfyller FNs stadgar om mänskliga  

rättigheter

Utveckling innebär för oss att se framåt, ta nästa steg och aktivt 
driva på aktiviteter som vi tror bidrar till en långsiktigt hållbar 
affärsutveckling. Det kan t .ex. handla om ansvarsfulla affärsrela-
tioner, strategiska investeringar i produktionsutrustning med målet 
att kunna erbjuda marknaden miljömässigt hållbara produkter 
eller projekt som syftar till ökad användning av biologisk nedbryt-
bart eller återvunnet material.

Duroc är en långsiktig ägare och våra bolag är som regel inte till 
salu. Vår målsättning är att skapa långa, bestående relationer och 
samarbeten. Vi skapar lönsamhet och växer tillsammans med 
våra bolag över tid. Det är vår övertygelse att detta ger de bästa 
förutsättningarna för långsiktigt hållbara lösningar och värdeska-
pande. Durocs affärsmodell och värderingar finns beskrivna på 
sid 8-9.

RÄTT LEDARE FÖR VÅRA VERKSAMHETER
En av de absolut viktigaste beståndsdelarna i ett hållbart vär-
deskapande är att vi har rätt ledare för våra bolag. Ledare som 
delar Durocs värderingar och grundläggande bild av att skapa 
långsiktigt lönsamma affärer på ett ansvarsfullt sätt. Koncernens 
dotterbolagschefer utvärderas löpande, utifrån fastställda kriterier 
av koncernens Vd i samråd med styrelsen för Duroc AB.

DUROCS AFFÄRSOMRÅDEN
Durocs bolag är indelade i affärsområdena Fiber, Industrihandel 
och Övrig Industri. Under räkenskapsåret 2018/2019 stod affärs-
område Fiber för nästan 80 procent av koncernens omsättning.

Fiber: Affärsområde Fiber utgörs av International Fibres Group 
(IFG). IFG producerar polypropylenbaserade fibrer och garner 
samt fiberbaserade textilier för professionella odlare.

Industrihandel: Inom affärsområde Industrihandel bedriver 
Duroc Machine Tool handel med verktygsmaskiner, automatlös-
ningar, verktyg, service och support till verkstadsindustrin. Herber 
erbjuder rörbockningsmaskiner och Universal Power levererar 
dieselmotorer för industriellt och marint bruk med tillhörande 
reservdelar, service och reparationer.

Övrig Industri: Affärsområdet Övrig Industri utgörs av Duroc Rail 
och Duroc Laser Coating (DLC). Duroc Rail levererar kvalificerat 
underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar till järnvägsoperatörer. 
DLC erbjuder renovering och nytillverkning av industrikomponenter 
baserat på laserytbehandlingsteknik.

En utförligare beskrivning av respektive affärsområde återfinns 
på sidorna 10-12.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
Utifrån den väsentlighetsanalys som genomförts under räken-
skapsåret 2017/2018 arbetar Duroc utifrån följande prioriterade 
områden:
• Långsiktigt engagemang

– Vår position som långsiktigt engagerade ägare gör att vi 
vågar satsa på investeringar och utvecklingsinitiativ, vilka inte 
alltid ger effekt i ett kortare perspektiv. Vi prioriterar inte heller 
kortsiktiga lösningar framför lönsamhet på lång sikt.



Duroc AB (publ) årsredovisning 1 juli 2018 - 30 juni 2019

18

• Ansvarsfulla affärer
– Genom ansvarsfullt agerande och stabila finanser bygger vi 

förtroende gentemot kunder, leverantörer och affärspartners. 
• Hållbara produkter och tjänster

– En förutsättning för vårt långsiktiga perspektiv på vår verk-
samhet.

• Kompetenta medarbetare
– En decentraliserad styrningsmodell ställer extra höga krav på 

såväl ledare som andra medarbetare inom koncernen. Rätt 
kompetens inom nyckelområden krävs för att säkerställa 
långsiktig lönsamhet. 

Durocs väsentliga hållbarhetsfrågor inkluderar årsredovisningsla-
gens obligatoriska områden miljöpåverkan, sociala förhållanden, 
mänskliga rättigheter, motverkande av korruption och personal. 
Genom vår långsiktighet har vi en position som gör att vi både har 
stort utrymme att beakta miljöpåverkan när vi utvärderar olika 
investerings- och utvecklingsmöjligheter. Att inkludera miljöpåver-
kan som en viktig komponent för att fatta rätt beslut är likväl som 
hållbara produkter och tjänster avgörande för att åstadkomma 
långsiktig lönsamhet.

Vår långsiktighet medför också att vi på ett naturligt sätt 
inkluderar sociala förhållanden i våra engagemang. Som en del 
i att utveckla våra produkter och säkerställa arbetskraft har vi 
till exempel samarbeten med lokala universitet. Durocs bolag är 
huvudsakligen verksamma på mindre orter och relationen till det 
lokala samhället är viktig för att kunna attrahera kompetenta med-
arbetare. Respekt för mänskliga rättigheter och en god personal-
miljö är självklara komponenter här.

Ansvarsfulla affärer kräver respekt för människors lika värde 
och ett aktivt ställningstagande mot korruption. 

Under 2018/2019 har arbete pågått med att sätta mål och 
nyckeltal för våra fokusområden. Uppföljning av relevanta nyckel-
tal kommer att ske med start räkenskapsåret 2019/2020. Vi har 
valt att fokusera på områden där vi anser oss ha störst möjlighet 
att påverka, såsom vårt eget agerande, våra medarbetare samt 
vår produktutveckling och tillverkning. Även områden där vi har 
mindre möjlighet till direkt påverkan, till exempel i leverantörsledet, 
är dock viktiga för en hållbar utveckling.

För att ytterligare driva på koncernens utveckling av hållbara 
lösningar har Duroc initierat ett projekt med avsikt att stärka den 
strategiska hållbarhetsagendan. Programmet kommer att genom-
föras under räkenskapsåret 2019/2020 och utgå från FNs hållbar-
hetsmål i agenda 2030. Det kommer att genomföras tillsammans 
med ledning i koncernens dotterbolag. Att skapa en delaktighet, 
genom hela koncernen, kring hållbarhetsfrågor och deras bety-
delse för verksamhetens utveckling och framtida lönsamhet tror vi 
en är en framgångsfaktor.

Långsiktigt engagemang
Vår långsiktighet avspeglas i allt vi gör och är en grund för hur 
verksamheten inom Duroc bedrivs och utvecklas. Det ger oss 
en position där hållbarhetsfrågor blir en viktig komponent. För 
att våra verksamheter ska vara konkurrenskraftiga krävs att vi 
inkluderar hållbarhet i såväl långsiktiga strategiska planer som 
dagliga aktiviteter. I vår förvärvsprocess identifierar vi bolag där 
vi ser möjligheten till ett långsiktigt engagemang och samarbete. 
För detta krävs att bolagen har potential att möta dagens och 
framtidens krav på hållbarhet.

Ansvarsfulla affärer
Under räkenskapsåret 2018/2019 har Duroc tagit fram ett uppda-
terat paket med gemensamma riktlinjer för koncernen, anpas-
sade till vår decentraliserade styrmodell. Paketet inkluderar en 
koncernövergripande uppförandekod. Koden innefattar riktlinjer 
för hur de anställda förväntas agera i sitt dagliga arbete inom 
områden såsom hälsa och säkerhet, miljöhänsyn, relationen till 
andra människor, mänskliga rättigheter, påverkan i samhället och 
affärsetik. Durocs uppförandekod bygger på de grundläggande 
värderingar som uttrycks i Global Compacts riktlinjer för hållbart 
företagande, OECDs riktlinjer för multinationella företag och andra 
internationellt vedertagna normer. Med en koncernövergripande 
kod skapar vi en gemensam utgångspunkt för våra bolag. Uppfölj-
ning av såväl uppförandekod som övriga koncerngemensamma 
riktlinjer genomförs via aktivt styrelsearbete i dotterbolagen. 
Implementeringsprocessen, som kommer fortgå under räken-
skapsåret 2019/2020 innefattar bland annat framtagande av ett 
självskattnings-verktyg, där resultatet kommer vara föremål för en 
årlig utvärdering i dotterbolagens styrelser. Erforderliga åtgärds-
planer utvärderas löpande.

Att inte följa lagar och regler inom området för anti-korruption 
kan få allvarliga konsekvenser för Duroc, såsom stora bötesbelopp 
och fängelse för individer. Korruption innebär också en risk att 
anställda agerar utifrån egen vinning och inte utifrån Durocs bästa. 
Duroc har nolltolerans avseende korruption och alla anställda ska 
vara medvetna om att inom Duroc gör vi affärer på etiska grunder. 
Beteenden som inte överensstämmer med detta sanktioneras.

Duroc är vidare ett finansiellt starkt bolag med låg skuldsättning 
och god stabil grund.

30 juni 2019 30 juni 2018

Nettoskuld (+)/Nettokassa (-) 124,1 11,5

Soliditet 51% 53%

Justerad soliditet* 63% 63%

*Eget kapital dividerat med justerad balansomslutning där likvida medel och 
räntebärande skulder nettoredovisats.

Hållbara produkter och tjänster
PLAST OCH HÅLLBARHET
Affärsområde Fiber producerar syntetiska fibrer och garner utav 
polypropylene, polyethylene och polyamide; olika typer av plast, ett 
material som är föremål för mycket uppmärksamhet i den svenska 
och internationella debatten kring miljön. Det handlar framförallt 
om plastens påverkan på miljön då den hamnar i havet. Dessutom 
härrör plastpolymer från råolja, vilket är en begränsad resurs. 
Det är viktigt att framhålla att plast i sig är inte miljöfarligt. Det 
material som framställs inom affärsområde Fiber används inom 
olika applikationer, såsom bilinredningar, möbeltyger, markdukar 
och filter vilket bidrar till funktion samt till att saker håller bättre. 
Framställningen av polypropylen-fibrer har också en lägre grad av 
påverkan på miljön när det gäller till exempel förbrukning av energi 
och vatten samt utsläpp av CO2 än flera andra material, såsom t ex 
bomull. Plast är således ett viktigt komplement till naturmaterial. 
Genom arbete för att öka andelen återvunnen plastråvara i tillverk-
ningen och uppbyggnad av system för att plast inte ska kastas el-
ler släppas ut i våra hav, kan vi skapa ett ansvarsfullt användande 
av plast. Inom affärsområde Fiber är detta två prioriterade utveck-
lingsområden. Utöver detta arbetar vi med ett flertal områden för 
att kunna framställa våra produkter med alternativt material.
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Inom affärsområde Fiber inledde den centrala R&D funktionen 
i Österrike under början av räkenskapsåret ett samarbete med 
universitetet i Maastricht, Nederländerna, innefattandes investe-
ring i en ny produktionslina. Syftet med samarbetet är att utveckla 
nya fibrer, som möter framtida krav både vad gäller prestanda- och 
avtryck på vår miljö. Biologiskt nedbrytbara fiber och högre grad 
av återvinning utgör fokus i utvecklingsprojekten, som till stor del 
är kunddrivna.

Ett första steg mot alternativa material är PLA (poly lactic acid), 
vilket framställs av majsstärkelse och sockerbetor. Det är ett till 
100 procent naturligt och biobaserat material, vilket kan processas 
på ett sätt mycket likt det för konventionella plastmaterial. PLA är 
biologiskt nedbrytbart och används bland annat i vår tillverkning i 
Cresco.

HÅLLBAR PRODUKTION
Duroc bedriver produktion främst inom affärsområdena Fiber 
och Övrig Industri. Produktionsanläggningarna mäter löpande 
och följer upp förbrukning av energi och vatten. Flera olika projekt 
för att öka energieffektiviteten har genomförts i koncernen under 
räkenskapsåret. Tre av våra enheter har övergått till elektricitet från 
förnyelsebara energikällor, ett skifte som vi uppmanar fler bolag 
inom koncernen att ta efter. Andra har reducerat sin energiför-
brukning med hjälp av uppdaterad utrustning, nya arbetssätt och 
övergång till LED-belysning.

Respektive produktionsenhet har en etablerad process för 
att säkerställa efterlevnad av lagar och regler på miljöområdet 
samt hålla sig uppdaterad kring utvecklingen av dessa. Durocs 
målsättning är att alla våra produktionsanläggningar ska vara mil-
jöcertifierade enligt ISO 14001. Två enheter arbetar för att erhålla 
certifieringar före utgången av 2019 respektive första halvan av 
2020. Efter det kommer nästan alla anläggningar inom affärsom-
råde Fiber att arbeta enligt ISO 14001. Under räkenskapsåret har 
samtliga Europiska enheter inom affärsområde Fiber anslutit sig 
till det internationella programmet Operation Clean Sweep, framta-
get för att förhindra att plastmaterial når marina miljöer. 

Att kontinuerligt minska mängden spill är ett annat fokusområ-
de. Mängden spill i förhållande till volym följs upp och analyseras 
löpande inom affärsområde Fiber. Spill-material går huvudsakli-
gen till olika former av återvinning.

2018/2019 2017/2018

Spill 3,65% 3,67%

Mängden material som används för paketering av produkterna är 
också ett område där Durocs produktionsanläggningar arbetar 
med ständiga förbättringar. I huvuddelen av anläggningarna följs 
förbrukning och spill noggrant. Inkommande material återanvänds 
när så är möjligt.

Att ständigt arbeta med utveckling för att minska förbrukningen 
av tex energi och spill är inte bara en fråga om miljö, det är också 
en förutsättning för en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig 
produktion.

Information om säkerhet i våra fabriker finns under rubriken en 
säker arbetsmiljö.

Kompetenta medarbetare
VÅRA MEDARBETARE
Inom Duroc-koncernen fanns under räkenskapsåret drygt 830 
medarbetare, vilka representerar en väldigt viktig och omfattande 
kompetens. Förmågan att utveckla och använda all denna kompe-
tens på rätt sätt är avgörande för verksamhetens framtid. Likaså 
är förmågan att kunna attrahera kompletterande eller ny kompe-
tens, vilken krävs för att möta framtidens utmaningar, inte minst 
inom området för hållbara produkter. Inom detta område måste 
vi säkerställa respekt för mänskliga rättigheter och rätt förutsätt-
ningar för vår personal. Uppfyller vi inte dessa områden på ett bra 
sätt är risken att vi inte kommer att kunna attrahera rätt medarbe-
tare. Friska och engagerade medarbetare är en framgångsfaktor. 
Duroc har en uttalat decentraliserad styrmodell, vilken bottnar i 
vår tro på att människor som får möjlighet att ta eget ansvar får en 
möjlighet att utvecklas och påverka sitt arbete. Vi är övertygande 
om att en kultur som tar till vara på de anställdas kunskap och 
goda idéer ger bättre förutsättningar för engagerade medarbetare 
och lönsamma affärer.

En av de viktigaste faktorerna för att vår decentraliserade 
styrmodell ska fungera på ett bra sätt är att vi tillsätter rätt ledare 
i våra bolag. Ledare, som delar våra värderingar kring hållbarhet 
och långsiktigt värdeskapande, som står upp för alla människors 
lika värde och som har förmågan att utveckla verksamhet och 
medarbetare till att nå sin fulla potential.

Duroc eftersträvar en kultur där vi drar nytta av att människor är 
olika, detta skapar en bättre möjlighet att kunna se saker från flera 
perspektiv, vilket gynnar verksamheten och medför bättre, långsik-
tigt hållbara lösningar. Mångfald och respekt för mänskliga rättighe-
ter är fundamentala delar av verksamheten och har dokumenterats 
i den koncernövergripande uppförandekod som implementerats un-
der räkenskapsåret 2018/2019 (se ovan under avsnittet Ansvarsfulla 
affärer). Flera av koncernens bolag har även lokala, mer detaljerade 
uppförandekoder som behandlar dessa områden.

Sjukfrånvaro per affärsområde 1807-1906 1707-1806

Fiber 2% 4%

Industrihandel 2% 2%

Övrig industri 8% 5%
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EN SÄKER ARBETSMILJÖ
Verksamheten inom affärsområde Fiber och Övrig Industri bedrivs 
i fabriker och verkstäder. Detta ställer höga krav på en säker arbets-
miljö. Durocs bolag ska följa alla relevanta lokala miljö-, hälso- och 
säkerhetslagar och tillse att vi har en säker och tillförlitlig miljö för 
våra anställda. Varje bolag har individuella rutiner och processer 
för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Dessa har utvecklats för 
att passa den enskilda fabriken eller verkstaden. Gemensamt för 
samtliga är dock att Durocs anställda ska känna att de arbetar i en 
säker miljö där de själva inte bara är en viktig del utan också har ett 
eget ansvar. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, 
instruktioner och rutiner, utan att också bidra och genast rapporte-
ra eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö samt lyfta saker 
som kan förbättras. Flera av koncernens bolag driver hälso- och sä-
kerhetsfrågor, såsom exempelvis utvärdering av skyddsutrustning, 
syn- och hörseltest, stresshantering och frågor kring tunga lyft, 
med hjälp av extern expertis på området. Strategi, standarder och 
rutiner, liksom riskområden utvärderas och dokumenteras löpande, 
men också mer systematiskt, vanligen två eller flera gången per 
år genom revision eller liknande översyn. Vid en eventuell olycka, 
även om denna skulle vara av mindre karaktär, genomförs uppfölj-
ning och analys, vars utfall sedan beaktas i operativa rutiner och 
utveckling av nya, säkrare arbetssätt. Utbildning av de anställda 
sker i enlighet med fastställda program. Såväl programmen som 
de anställdas kunskaper utvärderas löpande.

Enligt Durocs koncernövergripande riktlinjer på området ska 
varje bolag ha en person som ansvarar för hälso- och säkerhets-
frågor. Denna ska arbeta systematiskt och proaktivt och löpande 
utvärdera arbetsmiljön, bland annat genom olika KPIer. En gång 
per år ska en övergripande riskutvärdering genomföras. Inom af-
färsområde Fiber drivs arbetet genom samarbete mellan de olika 
enheterna.
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Långsiktigt samarbete mellan Duroc och experter på biobaserade 
material från universitetet i Maastricht, Nederländerna
Plastavfall i haven, initiativ till att reducera plastavfall i allmänhet samt 
EU-direktiven om cirkulär ekonomi är några faktorer som påverkar 
framtida materialforskningsprogram inom plastfiberindustrin.

Duroc har genom proaktivt arbete med hållbarhet i fokus etablerat ett 
långsiktigt samarbete med universitetet i Maastricht, Nederländerna med 
syftet att utveckla nya fibrer som möter framtida krav både vad gäller 
prestanda- och hållbarhetsapekter, såsom t.ex. nedbrytbarhet och 
återvinningsmöjligheter.

En ny produktionsutrustning för ändamålet har installerats och tagits i 
bruk på dotterbolaget i Linz, Österrike. Utrustningen gör det möjligt att 
utveckla prototyper av nya produkter vilket avsevärt kommer att förkorta 
utvecklingstiden i produktutvecklingskedjan och i slutändan resultera i 
kortare tid till för lansering av nya produkter.

Projektet är ett utmärkt exempel på samarbete mellan industrin och 
den akademiska världen och öppnar även upp möjligheterna att arbeta 
tillsammans med kunderna i nya applikationer och primärt biobaserade 
material. Samarbetet och investeringen är av strategisk vikt för Duroc och 
en viktig del av koncernens långsiktiga hållbarhetssträvan.

EXEMPEL FRÅN VÅRA VERKSAMHETER

IFG Cresco – energieffektiv odling och biologiskt  
nedbrytbar lösning för marktäckning
IFG Cresco levererar textila lösningar för professionell odling av grödor 
samt applikationer för marktäckning. Med Crescos textilier, vilka används 
bland annat i växthus, kan odlingsmiljön utformas så att den bli mer 
energieffektiv och förbrukar mindre vatten. Produkterna gör det möjligt 
att bättre kontrollera inomhusklimatet, vilket ökar möjligheterna för 
närodlade grödor och därmed bidrar till minskade transporter. Cresco har 
också utvecklat Duracover, en biologiskt nedbrytbar markmatta för 
ogräskontroll, gjord av majsstärkelse (PLA). Med Duracover finns ett 
alternativ för marktäckning, vilken kan ersätta lösningar i plast och 
bekämpningsmedel. Duracover har använts i otaliga park- och landskaps 
projekt i offentliga miljöer. I Frankrike har Duracover till exempel använts 
vid järnvägsprojektet Ligne Grand Vitesse mellan Tours och Bordeuax, 
byggandet av spårväg i Nice samt vid anläggningen av parken vid Musée 
Soulages i Rodez.

Bild, parken vid Musée Soulages i Rodez.
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Duroc Rail – för ett hållbart jänvägssystem
Energiförbrukningen för gods och persontrafik på järnväg är mindre än 
hälften av den energi som förbrukas i vägtrafik. Fjärrtransporter med 
vägbunden trafik har en energiförbrukning om 0,2 kWh/ton/km medan 
motsvarande siffra för tåg är 0,08 kWh/ton/km. Jämför man koldioxidut-
släpp har järnvägstrafiken en bråkdel av vägtrafikens utsläpp, 53 g CO2/
ton/km för en lastbil i förhållande till 2,4g CO2/ton/km för tåg.

Duroc Rail bidrar till ett mer hållbart järnvägssystem genom högkvalitativ 
service inom underhåll och logistikhantering av järnvägshjul i Skandina-
vien. Duroc Rail står för snabba leveranser, hög kvalitet och stort kunnande 
inom området.

Järnvägshjul är en kritisk komponent för säkerheten vad gäller trafik på 
järnväg vilket är en ledstjärna i vår verksamhet och gör att vi i utför vårt 
arbete med största noggrannhet.

Genom att trygga försörjningen av järnvägshjul till våra kunder bidrar vi 
till ett ökat förtroende för järnvägstransporter och att mer transporter kan 
flyttas över till järnväg. På så sätt bidrar vi till en minskad miljöbelastning 
vid både person- och godstransporter.

Duroc Laser Coating – Rätt egenskaper på rätt plats  
för en effektiv och hållbar produktion
Duroc Laser Coating är marknadsledande på ytförbättrande och ytåterska-
pande åtgärder med hjälp av laserteknik. Båda dessa områden innebär en 
klar minskning av industrins uttag av naturresurser då komponenter håller 
längre och vid haveri kan åtgärdas istället för att bytas ut.

En stor, men ofta dold, del av klimatpåverkan i de flesta tekniktunga 
branscher kommer från tillverkning av reservdelar. I många fall är det en 
liten yta på en stor komponent som havererat genom slitage, men för att 
åtgärda detta kasseras hela detaljen och en ny sätts in. Att istället renovera 
den slitna ytan sparar både energi och naturresurser. Då komponentens 
funktion och hållbarhet i många fall kan förbättras genom användande av 
material med mer anpassade egenskaper blir dessutom vinsten dubbel. 
Livslängden på komponenter som utsätts för nötning, korrosion eller höga 
temperaturer kan i de flesta fall fördubblas, men även tre eller fyra gånger 
så lång livslängd är inte ovanligt. 

Duroc Laser Coating bidrar även till att minimera haverier på nytillver-
kade produkter genom att redan vid tillverkningen förbättra slitageutsatta 
komponenters ytegenskaper med hjälp av laserpåsvetsning, laserimpreg-
nering och laserhärdning.
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Nya miljökrav stärker Universal Powers konkurrenskraft
Universal Power (UPN) representerar världens ledande utvecklare och 
tillverkare av dieselmotorer för industriellt och marint bruk. I Sverige och 
Norge levererar UPN moderna motorer som ligger i teknikens framkant.

Under 2019 och 2020 införs i Europa nya, stränga emissionskrav för hela 
spektrat av dieseldrivna industrimotorer. De nya kraven benämns av EU 
som Steg V och innebär bland annat att halterna av kväveoxider (NOx) ska 
minska ytterligare.

UPN har under 2019 mött den svenska marknadens efterfrågan på 
motorer som med råge klarar de nya utsläppsnivåerna och står väl rustade 
inför 2020. Våra samarbetspartner har redan utvecklat hela sitt motorpro-
gram på flera avgörande sätt, exempelvis genom att väsentligt reducera 
bränsleåtgången, effektivisera drivlinorna och hydraulsystemen samt 
utveckla mer avancerade dieselpartikelfilter (DPF). De nya motorerna har 
också testats i vid bemärkelse.

Genom att ligga i teknikens framkant med ett motorprogram, väl 
förenligt med de rådande miljökraven, stärker UPN sin konkurrenskraft och 
kan ytterligare flytta fram positionen på en växande marknad.
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TILL BOLAGSSTÄMMAN I DUROC AKTIEBOLAG, 
ORG.NR 556446-4286

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
räkenskapsåret 2018-07-01 – 2019-06-30 på sidorna 17–23 och 
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 27 september 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson 
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN




