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Hållbarhetsarbete 



 
Creaspac AB 

c/o Creades AB 
Box 55900 

102 16 Stockholm 

Vårt arbete 
Vi tror på ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla investeringar som innefattar frågor om både 

socialt ansvar, miljöansvar och etik. Vår syn på ansvarsfullt ägande och ansvarsfulla 

investeringar är baserad på våra kärnvärden samt The Ten Principles of the UN Global Compact.  

I vårt arbete inkluderar vi både hållbarhetsfrågor i förvärvsanalysen liksom kring beslut rörande 

förvärvade bolag. Vi har höga förväntningar på konsulter och anställda och externa parter i 

frågor gällande socialt ansvar, miljöansvar och etik. Vi eftersträvar även att i våra processer för 

bolagsstyrning verka för transparens och är tydliga i vår rapportering avseende 

hållbarhetsfrågor. 

Mänskliga rättigheter, arbetsrätt & socialt ansvar 
Creaspac följer de lagar och förordningar som gäller i de länder vi bedriver verksamhet och 

stöder FNs konventioner för mänskliga rättigheter och erkänner sitt ansvar att följa FNs 

vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.  

Vi erbjuder konsulter och anställda rättvisa och rimliga arbetsvillkor samt en säker arbetsmiljö. 

Creaspac är en icke-diskriminerande arbetsplats som erbjuder alla individer lika möjligheteter 

oavsett hudfärg, kön, nationalitet, religion, etnisk tillhörighet eller andra särskiljande 

egenskaper. Vi arbetar aktivt för en företagskultur och arbetsgemenskap fri från diskriminering 

och trakasserier och förväntar oss att våra medarbetare tar ansvar för att detta uppnås.  

Våra medarbetar har också rätten att organisera sig i fackföreningar och ingå kollektivavtal. 

Utöver detta förbjuder vi alla former av barnarbete och tvångsarbete, diskriminering och köp av 

sexuella tjänster och barnpornografi. 

Miljö 
Vi anser att det finns en stark koppling mellan ett konsekvent miljöarbete och ett långsiktigt 

värdeskapande. Därför är vårt mål att främja en långsiktigt hållbar utveckling i enlighet med 

Parisavtalet samt att bidra till målen i FNs Sustainable Development Goals inklusive miljömålen.  

För att nå detta arbetar vi för att följa gällande miljölagstiftning samt aktivt reducera vår 

miljöpåverkan. Det sker genom att förebygga och minska föroreningar, användningen av 

skadliga ämnen samt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom aktivt och systematiskt 

miljöarbete.  

Miljöhänsyn är en naturlig del i våra affärer och vi tar hänsyn till klimat- och resurseffektivitet i 

förvärvsprocessen och strävar efter att minska den indirekta negativa miljöpåverkan kopplade 

till förvärvsobjekt samtidigt som förvärvsobjektets positiva påverkan på miljön ska öka. 

Motverkande av korruption och mutor 
Representanter för Creaspac ska i förhandlingar och överenskommelser med leverantörer, 

kunder, organisationer och myndigheter agera professionellt och beslut ska fattas på ett 

objektivt sätt. Vi erbjuder inte några belöningar eller fördelar som bryter mot gällande lag eller 

rimliga och vedertagna affärsseder.  

Medarbetare får inte ta emot betalningar, gåvor eller andra former av ersättning från en tredje 

part som kan påverka, eller som kan uppfattas påverka, objektiviteten i affärsbeslut. För att 

uppnå detta arbetar vi aktivt med att säkerställa att det inte förekommer någon form av 

korruption, däribland givande och tagande av mutor eller missbrukande av förtroendeställning.  
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Utvärdering före förvärv 
Vi har en väl utvecklad modell för analys av nya förvärvsmöjligheter. I förvärvsanalysen 

utvärderas efterföljande av lagar och förordningar samt hur förvärvsobjektet förhåller sig till 

Global Compacts 10 principer. Creaspac ska säkerställa att bolag som förvärvas kan bedriva sin 

verksamhet i linje med dessa krav. 

I förvärvsanalysen ingår identifiering av risker och möjligheter utifrån ett ESG perspektiv med 

fokus på möjligheter till värdeskapande genom införande av hållbara affärsmodeller, 

klimatsäker produktion och distribution, eller annat som kan öka bolagets värde genom ökat 

hållbarhetsfokus. 

Creaspac kommer inte att förvärva bolag verksamma inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, 

fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller företag vars värde till stor del är beroende 

av råvarupriser eller andra exogena makrofaktorer och inte heller bolag som utsatta för 

betydande politisk eller regulatorisk risk. 
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”Vi på Creaspac ser vikten av hållbar utveckling som en strukturell trend 

i samhället, något som gynnar de verksamheter och affärsmodeller som 

står i samklang med och drar nytta av ett ökat hållbarhetsfokus, och det 

kan därmed kan öka attraktiviteten hos ett potentiellt förvärv.” 
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