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Fiat Industrial anerkendt som brancheførende i bæredygtigheds-
indekserne Dow Jones Sustainability World og Europe 

I sit første år som børsnoteret selskab topper Fiat Industrial som brancheførende i 
de to bæredygtighedsindekser Dow Jones Sustainability (DSJI) World og Europe. 
Fiat Industrial blev vurderet af investeringsgruppen SAM, der er specialiseret i 
bæredygtige investeringer, og fik en score på 81/100 sammenlignet med et 
gennemsnit på 49/100 for alle selskaber i samme sektor (Industrial Engineering).  

De prestigefyldte DJSI World og DJSI Europe aktieindekser optager kun de 
virksomheder, der vurderes som de bedste, når det gælder bæredygtig virksom-
hedsledelse ud fra både et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv.  

99 virksomheder fra sektoren Industrial Engineering blev inviteret til at deltage i 
DJSI World og kun 13 blev optaget. I DJSI Europe blev 33 virksomheder inviteret til 
at deltage, og her kom kun 9 ind.  

Bestyrelsesformanden for Fiat Industrial, Sergio Marchionne, siger: “Det er en 
vigtig anerkendelse af den måde, vi arbejder på. Det giver os et udgangspunkt, 
som yderligere styrker vores overbevisning om, at det kun er gennem løbende 
forbedringer af ikke alene de økonomiske, men også af de miljømæssige og 
sociale aspekter af vores virksomhed, at det vil være muligt at opnå væsentlige og 
bæredygtige resultater på lang sigt.” 

Bæredygtighed er reelt et af kerneelementerne i Fiat Industrials forretningskoncept. 
Optagelsen i DJSI-indekserne afspejler de betydelige resultater, koncernen 
allerede har opnået. 

Eksempelvis fortsatte CNH sin fokus på miljøområdet i 2010 med et omfattende 
udbud af produkter, der alle opfylder Tier 4-kravene. 

Iveco introducerede Eurocargo Hybrid, som er det første hybride diesel-elektriske 
erhvervskøretøj, som er kommet på markedet i Europa, og har desuden en lang 
række diesel- og naturgasdrevne køretøjer, der opfylder de strengeste miljøkrav.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

FPT Industrial præsenterede den eksklusive “SCR Only”-teknologi, der muliggør 
overholdelse af Euro VI-emissionsnormen, og som udover at reducere NOx- og 
partikeludslippet også viser fremragende resultater, hvad angår brændstof-
økonomi. 

Samtidigt arbejder koncernen på at reducere de miljømæssige konsekvenser af 
produktionsprocesserne. Ved udgangen af 2010 havde Koncernen i alt 45 ISO 
14001-certificerede anlæg, som tegner sig for mere end 80% af industri-
omsætningen. 

På det sociale område var 54 anlæg (som beskæftiger mere end 90% af 
koncernens ansatte) i slutningen af 2010 certificeret i henhold til OHSAS 18001 
Occupational Health and Safety Management System. 

Fiat Industrial har også med stor ansvarsfølelse søgt at mindske virkningerne af 
den globale økonomiske krise for de ansatte og arbejder på at afbøde de sociale 
følger af det vanskelige økonomiske klima i videst muligt omfang. 

Yderligere oplysninger fås på: 

http://www.fiatindustrial.com/en-US/sustainability/Pagine/homepage.aspx 

 

Udvælgelseskriterier 

DJSI's udvælgelseskriterier bygger på en række indikatorer i hver af de tre 
dimensioner (økonomisk, miljømæssigt og socialt), som bæredygtighedsbegrebet 
er baseret på. Den økonomiske dimension omfatter en analyse af 
virksomhedsledelse, risikostyring, etiske regler, kunderelationer og innovations-
processer. En analyse af den miljømæssige dimension dækker miljørapportering, 
miljøpolitik og miljøforvaltning, ansvarlig produktstyring, strategier for klima-
forandringer og emissionsreduktion samt effektiv energiudnyttelse. Den sociale 
dimension tager højde for udvikling og forvaltning af menneskelig kapital, 
velgørenhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt leverandørstyring. 

Yderligere oplysninger fås på: www.sustainability-indexes.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iveco 

Iveco udvikler, producerer og markedsfører et bredt spekter af lette, mellemtunge og tunge 

erhvervsbiler, entreprenørbiler, by- og intercity-busser samt specialbiler til anvendelse inden 

for brandslukning, off-road missioner, militæret og civilforsvaret. 

Iveco har næsten 25.000 ansatte og 24 produktionsvirksomheder fordelt på 10 lande over 

hele verden og gør brug af den nyeste teknologi udviklet på 6 forskningscentre.  Ud over 

Europa opererer virksomheden i Kina, Rusland, Australien og Latinamerika. Mere end 5.000 

servicesteder i mere end 160 lande garanterer teknisk support overalt på kloden, hvor der er 

en Iveco lastbil i arbejde. 

 

Torino, 8. september 2011 

 


