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Stockwik Förvaltning AB och ESG 

HÅLLBARHET ÄR GRUNDLÄGGANDE FÖR STOCKWIK. VI INVESTERAR LÅNGSIKTIGT 

OCH FÖRVÄRVAR FÖRETAG FÖR ATT BEHÅLLA DEM. STOCKWIK FRÄMJAR SUNT OCH 

HÅLLBART FÖRETAGANDE. 

Stockwik är ett investeringsföretag fokuserat på förvärv och förvaltning av svenska 

kvalitetsföretag. Stockwik tar ansvarsfullt över efter den som säljer sitt företag till oss. 

Vi vårdar och vidareutvecklar verksamheterna tillsammans med den kvarvarande 

personalen. Redan i vår grundläggande filosofi och raison d’être bidrar således 

Stockwik till ett hållbart samhälle. Som ett börsnoterat bolag skapar vi en möjlighet för 

den som investerar i vår aktie att få vara en del av detta. 

ESG (Environmental, Social and Governance) är viktiga ämnen för Stockwik. Vår 

verksamhet ska aktivt bidra till en bättre tillvaro. Därför investerar vi i bolag med ett 

konkret värdeskapande där något utförs under goda förhållanden och som gör 

tillvaron bättre. 

 

Koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 3; God hälsa och 

välbefinnande - god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet 

att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa 

genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets 

utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och 

sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande 

rättigheter. 

I Stockwiks segment hälsa bedrivs i företaget TEAM hälso- och friskvårdsverksamhet. 

TEAM:s handplockade specialister tar hand om allt från akuta besvär hos den enskilde 

individen till långsiktigt hållbar hälsa för företag. Verksamheten bygger på begreppen 

förebygga, behandla, utbilda och träna. 
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Koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 5; Jämställdhet - 

jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. 

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, 

villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets 

utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i 

samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till 

män och pojkar måste upphöra. 

I hela Stockwiks koncern bedrivs arbetet med hänsyn till och med ambitionen att 

förbättra jämställdheten och minska ojämlikheten. Stockwik förespråkar att alla 

anställda ska ha lika rättigheter, villkor samt möjligheter och förutsättningar att 

påverka sin arbetssituation och tillvaro. 

 

Koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 8; Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt - att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

Stockwik verkar för att främja goda arbetsvillkor. Vi verkar för varje individs 

ekonomiska och sociala trygghet och möjligheter till personlig utveckling.  

 



 3(3) 

 

Koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 12; Hållbar konsumtion och 

produktion - en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är 

nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.  

I Stockwiks segment industri sker i företaget Galdax produktion av regummerade 

lastbilsdäck. Dessa däck kräver endast hälften av den energi som går åt vid produktion 

av ett nytt däck och sparar stora mängder råvara; över 50 liter olja kan reduceras per 

styck i jämförelse med ett nyproducerat däck. Ett däck kan också regummeras mer än 

en gång. Ibland till och med upp till tre eller fyra gånger. Samtidigt har regummerade 

däck lika lång livslängd räknat i kilometer som ett nytt däck. Material som blir över i 

produktionen tillvaratas och återanvänds. Produktionen är certifierad och uppfyller 

aktuella och nödvändiga reglementen.  

 

Koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 13; Bekämpa 

klimatförändringarna - klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En 

stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi 

utvinner, omvandlar och använder fossil energi. 

Stockwik verkar för att minska sitt fotavtryck vilket bl.a. sker genom kravställande 

gentemot leverantörer, att upprätthålla en effektiv fordonspark samt effektiva och 

digitala arbetsprocesser.  

 

  

 


