
För omedelbar publicering

Axalta publicerar hållbarhetsrapport för 2014–2015
Beskriver framsteg och initiativ inom Drift, FoU, HR och CSR

Philadelphia, Pennsylvania, USA – 14 september 2016 – Axalta Coating Systems
(NYSE: AXTA), en ledande global leverantör av våtlacker och pulverlackfärger, har
publicerat sin hållbarhetsrapport som beskriver företagets framsteg sett till en rad
olika hållbarhetsparametrar som mätts under åren 2014 och 2015. I rapporten
granskas framsteg i drift och uppfyllande av miljökrav, teknologi- och
produktinnovationer, nyrekryteringar och utveckling som kan ligga till grund för
hållbar tillväxt samt företagets sociala initiativ som ger något tillbaka till de samhällen
i vilka Axalta är verksamma. Rapporten skapades med hjälp av riktlinjerna från
Global Reporting Initiative’s (GRI) G4 och inkluderar ett komplett GRI-index.

”I rapporten beskrivs viktiga framsteg för att möta de hållbarhetsmål som vi själva
satt upp och som vi strävar efter att hjälpa våra kunder att uppnå, och som samhället
förväntar sig från ansvarsfulla företag”, förklarade Axaltas styrelseordförande och vd
Charlie Shaver. ”Hållbarhet är något fundamentalt för vår verksamhet. Våra lacker är
utformade för att våra kunders produkter ska ha längre livslängd och fungera bättre.
Det kommer att göra deras framgångar hållbara, och när de lyckas så gör vi det
också. Vi är också stolta över våra ansträngningar att minimera miljöpåverkan vid
tillverkningen av våra lacker.”

Den tvåårsperiod som rapporten omfattar har varit en omvälvande period i Axaltas
historia. Efter att ha blivit ett självständigt företag, siktade Axalta in sig på tillväxt och
tillkännagav utökad produktionskapacitet i Kina, Tyskland, Brasilien, Mexiko,
Argentina och Indien. Dessa nya produktionsanläggningar, som antingen är
färdigställd eller under uppbyggnad idag, har konstruerats med nästa generations
teknik för att minska det miljömässiga fotavtrycket samtidigt som man tillverkar
högkvalitativa lacker. Trots att produktionen har ökat med över 12 procent sedan
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2013, och antalet produktionsanläggningar har ökat från 35 till 38, har vår
energiförbrukning minskat med 6 procent under samma tid. Data visar att Axaltas
engagemang för en bra och säker arbetsmiljö är fortsatt starkt.

Nya investeringar tillkännagavs också, för att expandera FoU-kapaciteten som
kommer att behövas för att utveckla nästa generation av lackeringstekniker för
Axaltas kunder och att formulera dem för att möta kundernas hållbarhetsmål. Nya
sammansättningar gör det möjligt för Axaltas fordonslacker att fungera på kolfiber
och andra lättviktsunderlag som allt mer integreras i fordonskonstruktionerna för att
förbättra bränsleekonomin och minska CO2-utsläppen. Axaltas Alesta® pulverlacker
hjälper till att minska byggnaders värmeabsorption, vilket minskar kostnader och
energiförbrukning för luftkonditionering. De gör också att borttagning av graffiti, som
innebär kostnader på många miljoner dollar för samhället och den privata sektorn,
underlättas och blir mer kostnadseffektiv. Energilösningslacker som Voltahyde™
som får motorer mer produktiva finns också i sammansättningar fria från
formaldehyd.

För mer information om Axaltas hållbarhetsinitiativ och för att läsa hela rapporten, gå
till http://www.axaltacs.com/axaltasustainability.

Om Axalta Coating Systems – firar 150 år inom beläggningsindustrin
Axalta är ett ledande globalt företag som enbart fokuserar på ytbeläggningar och att

förse kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta

OEM fordon, kommersiella fordon och refinish till elektriska motorer, byggnader och

pipelines – våra ytbeläggningar är utformade för att förhindra rost, öka

produktiviteten och gör att de material vi behandlar håller längre. Med 150 års

erfarenhet inom ytbeläggningsindustrin, fortsätter 12 800 Axalta-anställda att hitta

nya, bättre sätt att tillhandahålla våra drygt 100 000 kunder i 130 länder med de

bästa produkterna, applikationssystemen och tekniken, varje dag. För mer

information kan du besöka axaltacoatingsystems.com och följa oss på Twitter

@axalta och LinkedIn.
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