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Vad och varför
ATT BEDRIVA HANDEL är att ta ansvar för kunder, för huvudmän, för
 ersonal och för samhället. Vi tror på att internationell handel främjar
p
global förståelse, fredlig samlevnad och stabilitet. Vi verkar i branscher
där vi genom vår egen och våra samarbetspartners insats kan främja
miljö, hälsa och säkerhet.
SOM AKTIV ÄGARE strävar Algolkoncernen efter att stöda och utveckla
sina dotterbolag inom olika branscher på ett hållbart och lönsamt sätt.
Pålitlighet och sakkunskap är vägledande i allt vi gör. Vi vill att de bolag
som ingår i koncernen uppfattas som det attraktivaste alternativet som
leverantör, som distributör och som arbetsplats. Koncernen strävar också
efter att ytterligare utveckla och förkovra sina innehav i fastigheter och
andra tillgångar.
VI HAR EN LÅNG TRADITION inom import och partihandel, men vi är
mycket mer än bara en länk i distributionskedjan. Vi är en självständig
leverantör av lösningar, en ansvarsfull partner och en innovativ
framtidsutvecklare. Vi skapar värde för såväl kunder som huvudmän, och vi ställer alltid deras framgång i främsta rummet.

Engagemang
genom generationer
GRUNDEN FÖR ALGOL lades år 1894 då Albert Goldbeck-Löwe grundade
en agenturaffär på Elisabethsgatan i Helsingfors. Verksamheten inleddes
med import av bland annat metallvaror, tekniska komponenter och
kemikalier, men i sortimentet ingick även tegel, vetemjöl, tågvirke och
hampa. Grundarens kusin Ludolf Bargum anställdes år 1899 och blev
delägare i företaget år 1914. Namnet Algol togs i bruk följande år.
IMPORTVERKSAMHETEN har utsträckts till många andra länder än Finland
och kompletterats med ett mångsidigt utbud av tjänster. Men fortfarande
är vår roll att fungera som en lokal partner i ett globalt nätverk av till
verkare och kunder. Under årens lopp har verksamheten gradvis format
sig till en helhet bestående av olika dotterbolag i olika branscher – men
med en gemensam anda och en gemensam värdegrund.
ÄGARFAMILJENS REPRESENTANTER har alltid varit engagerade i
ledningen av bolaget. Sedan år 2012 leds koncernen av Ludolf Bargums
sonsons son Alexander Bargum. Ägandet har sedan hösten 2018
koncentrerats till den fjärde generationen i familjeföretaget.
ÄGANDET I ETT FAMILJEFÖRETAG är till sin natur långsiktigt och
stabilt. Då ägandet går vidare i familjen är det ett tecken på den nya
generationens vilja att bevara och utveckla bolaget också för kommande
generationer. Inom Algol gör vi vårt bästa för att denna ambition ska
synas i det sätt på vilket vi verkar som aktiva och närvarande ägare.

Våra värderingar
ANSVARSTAGANDE

Vi är måna om våra kunders och samarbetspartners framgång.
Vi tar ansvar för våra handlingar och för Algols framtid.

SAMARBETE

Vi jobbar tillsammans, både som team och i relation tilla alla externa intressenter.
Samarbetet kännetecknas av entusiasm, respekt och engagemang.

UTVECKLING

Vi tror på kontinuerlig förbättring.
Vi är smidiga, flexibla och öppna för nya idéer.

Ansvarsfullhet
INOM ALGOLKONCERNENS målsättningar för ansvarsfullhet under år 2021
har personalen, miljön och en ansvarsfull affärsverksamhet varit i fokus. Fem
olika teman skapades för koncernen: noll olyckor, en väl fungerande arbetsgemenskap, en minimering av miljöpåverkan av vår verksamhet, en effektiv
användning av resurser och energi samt en förbättrad verksamhetskvalitet.
VID FASTSTÄLLANDET AV MÅLSÄTTNINGARNA tar vi hänsyn till resultaten
från vår intressentundersökning som genomfördes under hösten 2020.
Dessutom har vi reflekterat över vilka av FN:s mål för hållbar utveckling
som vi på Algol kan påverka, antingen direkt eller indirekt.
UNDER ÅR 2021 inledde våra dotterbolag ett systematiskt arbete för att
definiera de viktigaste målen för ansvarsfullhet vid sina affärsverksamheter.
Resultaten från intressentundersökningen har också beaktats vid detta
arbete och utifrån undersökningen har bland annat produktsäkerheten och
spårbarheten i leveranskedjan visat sig vara allt viktigare för kunderna vid
våra företag. Under året har vi inom koncernen tagit i bruk både leverantörs
bedömning och uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer
(Supplier Code of Business Conduct).
KONCERNENS VÄRDERINGAR utgör grunden för vår ansvarsfullhet och
definierar hur vi bedriver vår dagliga affärsverksamhet. Vår policy angående
hälsa, säkerhet, miljö samt kvalitet styr vår personal i det praktiska
utförandet av ett ansvarsfullt arbete.
BEKANTA DIG MED VÅRA INDIKATORER för ansvarsfullhet på baksidan
av broschyren eller på www.algol.fi.

ANTAL ANSTÄLLDA
Antal anställda i slutet
av 2021 var

MÄN

362

487

KVINNOR

125
OMSÄTTNING

181 M€
EBIT

EBITDA

21,8 %

17,4 %

4,4 M€

ROE

ROI

NETTOSKULD

6,7 M€

Avkastning på eget
kapital.

Avkastning på
investerat kapital.

9,4 M€

AVFALLSBEHANDLING
ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING AV MATERIAL

35,3 %
ENERGIAVFALL

64,4 %
TILL AVSTJÄLPNINGSPLATS

0,3%

ISO-CERTIFIERADE DRIFTSSTÄLLEN

43 driftställen,
29 av dem är
Totalt

67,4 %

certifierade.

Flera indikatorer för företagsansvar på vår webbplats.

43

MEDELÅLDER
FÖR PERSONALEN

KUNDER
År 2021 hade koncernen

4415
aktiva kunder.

AFFÄRSETISKA PRINCIPER UTBILDNING %
(Code of Business Conduct)

Målet för 2022: 100 % av
personalen har genomgått
utbildningen.

85,1 %

ANTAL WhistleB ANMÄLNINGAR

1

st

Den genomsnittliga behandlingstiden

OLYCKSFALLSFREKVENS,
LTIF

0,97

5 dagar.

ANTAL SÄKERHETSOBSERVATIONER

1686

st

Antalet inkluderar observationer gjorda
under skyddsronder.
2020 (1,2)

Under året gjordes

129 skyddsronder.

CO2-UTSLÄPPSVÄRDE
Vårt mål 2021 var
mindre än 160 g/km.

135*g/km

*Siffran gäller personbilar.

www.algol.fi/en/responsibility

Your supplier of value

ALGOL CHEMICALS erbjuder ett brett sortiment av industrioch specialkemikalier och relaterade tjänster för industriella
produktionsprocesser. Företaget betjänar olika branscher i Norden,
Baltikum, Ukraina, Belarus och Indien.
www.algolchemicals.com
ALGOL DIAGNOSTICS importerar och levererar automations-och robotlösningar samt digitala lösningar för hälsovårdens
laboratorier. Företaget är specialiserat på produkter inom klinisk
patologioch molekylär genetik. Därtill erbjuder man användar
utbildning samt specialist- och underhållstjänster för den apparatur
man levererar. www.algoldiagnostics.fi
ALGOL TECHNICS erbjuder lösningar och produkter för
 aterialhantering och industriell automation. Även heltäckande
m
service- och granskningstjänster erbjuds för de lösningar man
levererar. www.algoltechnics.fi
ALGOL TREHAB erbjuder ett brett sortiment av hjälpmedel
som underlättar vardagen från branschens ledande tillverkare.
Dessutom erbjuder man service av hjälpmedel. Företaget betjänar
och utbildar aktörer inom såväl den offentliga som den privata
sektorn www.algoltrehab.fi
HISTOLAB PRODUCTS är en av de ledande nordiska
leverantörerna av lösningar för forskningslaboratorier och kliniska
laboratorier inom celldiagnostik. Företaget levererar instrument
och kemikalier, särskilt till patologiska och immunohistologiska
laboratorier. www.histolab.se
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