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Förslag till Hållbarhetsredovisning
Enligt gällande ägardirektiv skall UUAB liksom alla statligt ägda företag, på ett översiktligt och
kortfattat sätt, redogöra för vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för bolaget och hur bolagets
strategier för att leva upp till kraven på hållbar utveckling ser ut. Nedan följer den redovisning som
fastställdes av styrelsen föregående år och som finns publicerad på vår hemsida. Om inga synpunkter
finns så får den stå kvar oförändrat.

Hållbarhetsredovisning
Enligt den av regeringen fastställda bolagsordningen har UUAB till uppgift att stödja exploatering av
projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Uppsala
universitet. Några krav på att UUAB skall ta speciell hänsyn till hållbarhetsfrågor när man väljer vilka
projekt som man satsar på finns inte. Däremot betonas det affärsmässiga i valet av satsningar.
UUAB’s egen verksamhet är av ren kontorskaraktär. Bolaget strävar efter att minska miljöpåverkan
genom att i vardagen ta miljöhänsyn i valet av arbetsmetoder, lokaler och resor när så är möjligt och
bedöms ekonomiskt samt tidsmässigt rimligt. UUAB skall härvidlag följa de riktlinjer som finns för
övrig verksamhet vid Uppsala universitet när så är möjligt.
Vidare har UUAB ambitionen att verka för att de projekt och verksamheter som bedrivs i samband
med kommersiell exploatering av projekt och kunskaper, skall tillämpa ett hållbarhetstänkande genom
att ta miljöhänsyn i valet av metoder, lokaler, resor etc, när så är möjligt och bedöms rimligt ur ett
ekonomiskt perspektiv. Vidare skall UUAB verka för att projekten och verksamheten i de projekt och
bolag där UUAB är delägare, skall vara i enlighet med de demokratiskt beslutade regler och
förordningar som gäller för svenska bolag och affärsverksamhet i Sverige.
Även om UUAB’s uppdrag av staten har definierats ur ett strikt affärsmässigt perspektiv utan speciell
miljöhänsyn, kan det påpekas att flera av de projekt och avknoppningsbolag där UUAB är aktiva, har
till direkt eller indirekt syfte att minska miljöpåverkan och öka hållbarheten i utnyttjande av jordens
resurser. Här kan nämnas avknoppningsbolagen Chromogenics, Vertical Wind, Seabased Energy,
Electric Line, Energy Potential, Current Power, Solibro och AirWaterGreen AB där energibesparingar
eller hållbar energiproduktion är centrala inslag i affärsidén. Här finns också bolag som
rymdteknikbolaget ÅAC Microtec där energibesparing är ett viktigt försäljningsargument. Bland de
aktiva projekten som bedrivs i syfte att exploatera kunskap ingår en stor satsning på det så kallade
”papper och salt”-batteriet som har utsikten att bli 100 % återvinningsbart liksom ett projekt där
cellulosa från algen Chladofora utvecklas till att bli en viktig komponent i hudvårdsprodukter,
livsmedel och läkemedel.
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