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Tarina ja tarkoitus
KAUPANKÄYNTI ON VASTUUNOTTOA niin asiakkaista, päämiehistä,
 enkilöstöstä kuin yhteiskunnastakin. Uskomme, että kansainvälinen
h
kaupankäynti lisää globaalia ymmärrystä, rauhanomaista yhteiseloa
ja vakautta. Olemme mukana toimialoilla, joissa voimme yhdessä
kumppaniemme kanssa myötävaikuttaa ympäristöön, terveyteen
ja turvallisuuteen.
AKTIIVISENA OMISTAJANA Algol-konserni pyrkii tukemaan ja kehittämään eri toimialoja edustavia tytäryhtiöitään kestävällä ja kannattavalla
tavalla. Luotettavuus ja asiantuntemus ohjaavat kaikkea toimintaamme.
Haluamme, että konserniin kuuluvat yhtiöt ovat toimittajina, jakelijoina tai
työpaikkoina houkuttelevin vaihtoehto. Konserni pyrkii myös kehittämään
ja kasvattamaan kiinteistöomistuksiaan ja muita sijoituksiaan.
MEILLÄ ON PITKÄT PERINTEET maahantuonnissa ja tukkukaupassa.
 lemme kuitenkin paljon enemmän kuin lenkki jakeluketjussa. 
O
Olemme riippumaton ratkaisutoimittaja, vastuuntuntoinen kumppani,
asiantunteva uudistaja. Tuotamme arvoa sekä asiakkaille että
päämiehille, ja heidän menestyksensä on meille aina etusijalla.

Sitoutumista
yli sukupolvien
ALGOLIN PERUSTA luotiin vuonna 1894, kun Albert Goldbeck-Löwe perusti
Helsingin Liisankadulle agentuuriliikkeen. Toiminta alkoi muun muassa
metallituotteiden, teknisten komponenttien ja kemikaalien maahan
tuonnilla, mutta valikoimaan kuului myös tiiliä, vehnäjauhoja, köysiä ja
hamppua. Vuonna 1899 Goldbeck-Löwen serkku Ludolf Bargum palkattiin
yritykseen, ja hänestä tuli osakkeenomistaja vuonna 1914. Algol-nimi
otettiin käyttöön seuraavana vuonna.
VUOSIEN VARRELLA yhtiön maahantuontitoiminta on laajentunut
Suomen lisäksi moneen muuhun maahan, ja sitä on täydennetty
laajalla valikoimalla palveluita. Mutta roolimme on yhä edelleen sama:
toimimme paikallisena kumppanina valmistajien ja asiakkaiden globaa
lissa verkostossa. Vuosien saatossa toiminta on vaiheittain muotoutunut
kokonaisuudeksi, johon kuuluu useita eri toimialoja edustavia tytär
yhtiöitä. Kaikilla on kuitenkin yhteinen henki ja arvopohja.
OMISTAJAPERHEEN EDUSTAJAT ovat aina olleet vahvasti mukana
y rityksen johdossa. Vuodesta 2012 lähtien konsernia on johtanut Ludolf
Bargumin pojanpojanpoika Alexander Bargum. Omistus on syksystä 2018
lähtien keskittynyt perheyrityksen neljännelle polvelle.
PERHEYRITYKSEN OMISTUS on luonteeltaan pitkäaikaista ja vakaata.
Omistuksen jatkuminen perheessä kertoo halusta vaalia ja kehittää
yhtiötä myös tulevia sukupolvia varten. Algolissa teemme parhaamme,
jotta nämä pyrkimykset näkyvät tavassa, jolla toimimme aktiivisina 
ja läsnäolevina omistajina.

Arvomme
VASTUUNOTTO

Välitämme asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme menestyksestä.
Otamme vastuun teoistamme ja Algolin tulevaisuudesta.

YHTEISTYÖ

Työskentelemme innokkaasti, kunnioittavasti ja sitoutuneesti
sekä tiimissä että suhteessa sidosryhmiin.

KEHITYS

Uskomme jatkuvaan parantamiseen ja ketteryyteen
ja olemme avoimia uusille ideoille.

Vastuullisuus
ALGOL-KONSERNIN vuoden 2021 vastuullisuustavoitteiden keskiössä
 livat henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta. Näistä muoo
dostimme viisi konsernitasoista teemaa: nolla tapaturmaa, hyvinvoiva
ja toimiva työyhteisö, toimintojemme ympäristövaikutusten minimointi,
resurssien ja energian tehokas kulutus sekä parantunut toiminnan laatu.
TAVOITTEIDEN ASETANNASSA huomioimme vuoden 2020 syksyllä
tekemämme sidosryhmäkyselyn tulokset. Olemme tavoitteenase
tannassa lisäksi peilanneet, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
me Algolissa voimme vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti.
VUODEN 2021 AIKANA tytäryhtiömme aloittivat järjestelmällisen työn
määritelläkseen omalle liiketoiminnalleen oleelliset vastuullisuus
tavoitteet. Myös tässä työssä huomioitiin sidosryhmäkyselyn tulokset,
joiden perusteella muun muassa tuoteturvallisuus ja toimitusketjun
jäljitettävyys ovat nousseet yhtiöidemme asiakkailla yhä tärkeämmiksi.
Vuoden aikana otimme koko konsernissa käyttöön sekä toimittaja-
arvioinnin että liiketoimintaperiaatteet toimittajille ja alihankkijoille
(Supplier Code of Business Conduct).
KONSERNIN ARVOT luovat perustan vastuulliselle toiminnallemme
ja määrittävät tapaamme hoitaa päivittäistä liiketoimintaamme.
Terveys- turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä laatupolitiikka
ohjeistavat henkilöstöämme käytännön vastuullisuustyössä.
TUTUSTU VASTUULLISUUSMITTAREIHIMME esitteen kääntöpuolella
tai osoitteessa www.algol.fi.

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Henkilömäärä oli
vuoden 2021 lopussa

MIEHET

362

487

NAISET

125
LIIKEVAIHTO

181 M€
EBIT

EBITDA

21,8 %

17,4 %

4,4 M€

ROE

ROI

NETTOVELKA

6,7 M€

Oman pääoman
tuotto.

Sijoitetun pääoman
tuotto.

9,4 M€

JÄTTEIDEN KÄSITTELY
KIERRÄTYKSEEN/UUSIOKÄYTTÖÖN

35,3 %
HYÖDYNNETTY ENERGIANA

64,4 %
KAATOPAIKALLE

0,3%

ISO-SERTIFIOIDUT TOIMIPISTEET
Toimipisteitä
yhteensä

43,

67,4 %

joista sertifioituja
on

29.

Lisää vastuullisuusmittareita verkkosivuillamme.

43

HENKILÖSTÖN
KESKI-IKÄ

ASIAKKAAT
Vuonna 2021 konsernilla oli
aktiivisia asiakkaita

4415
LIIKETOIMINTAPERIAATTEIDEMME LÄPIKÄYNTIASTE %
(Code of Business Conduct)

Vuoden 2022 tavoitteeksi
henkilöstölle on kirjattu
100 %:n läpikäyntiaste.

85,1 %

WhistleB-ILMOITUSTEN MÄÄRÄ

1

kpl

Keskimääräinen läpikäyntiaika

TAPATURMATAAJUUS,
LTIF

0,97

5 päivää.

TURVALLISUUSHAVAINTOJEN
MÄÄRÄ

1686

kpl

Luku sisältää turvallisuuskävelyjen
aikana tehdyt havainnot.
2020 (1,2)

Turvallisuuskävelyjä tehtiin

CO2-PÄÄSTÖARVO
Tavoitteemme vuonna
2021 oli alle 160 g/km.

135*g/km

*Luku koskee henkilöautoja.

algol.fi/vastuullisuus

129 kpl.

Your supplier of value

ALGOL CHEMICALS tarjoaa laajan valikoiman teollisuus- ja
erikoiskemikaaleja sekä niihin liittyviä palveluja teollisen tuotannon
prosesseihin. Yhtiö palvelee eri teollisuudenaloja Pohjoismaissa,
Baltiassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Intiassa.
www.algolchemicals.com
ALGOL DIAGNOSTICS maahantuo ja toimittaa terveydenhuollon laboratorioihin automaatio- ja robotiikkaratkaisuja sekä
digitaalisia ratkaisuja. Erikoisalana kliinisen patologian ja molekyyli
genetiikan tuotteet. Lisäksi yhtiö tarjoaa käyttökoulutusta sekä asiantuntija- ja huoltopalveluita toimittamiinsa laitteistoihin.
www.algoldiagnostics.fi
ALGOL TECHNICS tarjoaa ratkaisuja ja tuotteita materiaalin
käsittelyyn ja teollisuuden automaatioon. Yhtiön toimittamiin
ratkaisuihin on tarjolla myös kattavat huolto- ja tarkastuspalvelut.
www.algoltechnics.fi
ALGOL TREHAB tarjoaa laajan valikoiman arjen toimintaa
 elpottavia apuvälineitä alan johtavilta valmistajilta. Lisäksi se
h
tarjoaa apuvälineiden huoltoa. Yhtiö palvelee ja kouluttaa niin
julkisen kuin yksityisenkin alan toimijoita. www.algoltrehab.fi
HISTOLAB PRODUCTS on Pohjoismaiden johtavia solu
diagnostiikan tutkimuslaboratorioiden ja kliinisten laboratorioiden
ratkaisutoimittajia. Yhtiö toimittaa laitteita ja kemikaaleja ensi
sijaisesti patologian ja immunohistologian laboratorioihin.
www.histolab.se/fi
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