
Våra kunders framgång 

Vi har ett systematiskt tillvägagångs-
sätt, en långsiktig ekonomisk strategi 
och ett starkt fokus på hållbarhet.  
När vi har bestämt oss för vad vi ska 
göra, ska vi också göra det på rätt sätt.

Med fokus på kundernas  
resultat, hälsa och säkerhet

Våra kunders framgång är nyckeln 
till vår framgång. Genom att erbjuda 
produkter och tjänster som förbättrar 
kundernas resultat, hälsa och säkerhet 
kan vi uppnå våra finansiella mål. 
 
En lönsam verksamhet  
säkerställer hållbar utveckling 

Mirka AB ingår i KWH-koncernen 

och är en självständig, internationellt 
konkurrenskraftig, familjeägd koncern, 
vars affärsstrategi är att garantera en 
stabil lönsamhet på lång sikt. Mirka  
strävar efter en självförsörjande 
verksamhet som bygger på hållbar 
utveckling, vilket möjliggörs av en 
stabil ekonomisk grund med positiv 
resultatutveckling och stark soliditet.

Bolagsstyrning

Vi försöker att ständigt utveckla  
samarbetet med våra intressenter  
och upprätthålla en hög etisk stan-
dard i hela vår verksamhet. Detta 
arbete stöds av Mirkas bolagsstyre 
och de etiska riktlinjer som gäller för 

alla medarbetare inom koncernen. 
Mirkas bolagsstyrning skapar enhet-
liga ramar för koncernens globala 
verksamhet och möjliggör därmed en 
öppen och tillförlitlig verksamhet på 
lokal nivå. Bolagsstyret utvärderas och 
uppdateras regelbundet av styrelsen. 
Våra etiska riktlinjer vägleder medar-
betarna i hur de ska agera för att inte 
ha personliga åtaganden gentemot 
utomstående. De är också en del av 
introduktionsprocessen för nyanställda 
och utbildning hålls regelbundet.
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Clean Performance



Mirkas egna indikatorer

Mirkas miljömässiga åtagande 2016–2018 Utgifter

Typ av miljöskydd (i EUR) 2016 2018

Bortskaffande av avfall, behandling av utsläpp och kostnader för  
efterbehandling

1 156 466 1 989 347

Förebyggande och miljövänliga metoder 870 908 647 828

Delsumma 2 072 374 2 637 175

Investeringar

Typ av miljöskydd 2016 2018

Bortskaffande av avfall, behandling av utsläpp,

förebyggande och miljövänliga metoder 3 126 333 4 212 613

Totala utgifter och investeringar 5 153 707 6 849 788

Clean Performance

Ett bra ekonomiskt resultat ger en stabil grund för vårt sociala och ekonomiska  
ansvar samt för att implementera och ytterligare utveckla vårt miljömässiga ansvar. 
Vårt mål är att skapa en självförsörjande och hållbar utveckling av verksamheten.

En lönsam verksamhet 
säkerställer hållbar utveckling
E� bra ekonomiskt resultat 
ger en stabil grund för vårt 
sociala och ekonomiska ansvar 
samt för a� implementera 
och y�erligare utveckla 
vårt miljömässiga ansvar. 
Vårt mål är a� skapa en 
självförsörjande och hållbar 
verksamhet.
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Omsä�ning

Rörelsekostnader

Betalningar �ll finansiärer
Samhällsinvesteringar

Anställdas löner 
och förmåner

Betalningar 
�ll offentliga 

sektorn




