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SAMMANFATTNING

Vi bedriver ansvarsfull
gruvdrift för en mer
hållbar värld

MEDDELANDE FRÅN
KONCERNENS VD
Lundin Mining Corporation är ett
diversifierat gruvföretag inriktat på
basmetaller. Bolagets säte är Kanada
och huvudkontoret ligger i Toronto.
Verksamheten bedrivs i Brasilien,
Chile, Portugal, Sverige och USA.

VÅRT ENGAGEMANG TILL UN GLOBAL COMPACT
Lundin Mining Corporation gick med i FN:s Global
Compact 2016, som stödjer de tio principerna om
mänskliga rättigheter; arbetsnormer; miljö och
anticorruption; och främjar UNGC:s 17 mål för hållbar
utveckling. Resultaten av våra aktiviteter 2021
presenteras i vår årliga Communication on Progress,
tillgänglig online.

F

ör att Lundin Mining ska förbli framgångsrikt
behöver vårt sätt att bedriva ansvarsfull
gruvdrift hålla jämna steg med
klimatförändringen, med efterfrågan i den gröna
ekonomin på metallerna vi producerar, samt
med ändrade förväntningar hos medarbetare
och intressenter. I slutet av 2020 började en
resa där vi uppdaterar vår syn på hållbarhet och
utvecklar en ny långsiktig strategi. 2021 inrättade
vi en tvärfunktionell internationell arbetsgrupp
för hållbarhet. Med stöd från bolagets högsta
ledning (däribland mig själv och styrelsen) har
arbetsgruppen gjort en fördjupad kartläggning
för att identifiera de miljö-, samhälls- och
bolagsstyrningsrelaterade faktorer (Environmental,
Social and Governance, ESG) som har väsentlig
betydelse för vår affärsverksamhet.
Arbetsgruppen talade med medarbetare på
samtliga verksamhetsställen och nivåer i vår
organisation. Undersökningen pågick i flera
månader och omfattade bland annat jämförelser
med intressenter och andra branschföretag,
en materialitetsbedömning och en detaljerad
kartläggning av hur vi efterlever FN:s mål för
hållbar utveckling (SDG) i varje verksamhet. Med
hjälp av ett nytt ramverk kan vi integrera och
förbättra hållbarheten i hela organisationen,
och öka vår kollektiva förståelse för de viktiga
hållbarhetsutmaningar som vår bransch står inför.

Fokus på
framtiden
LUNDIN MININGS
HÅLLBARHETSSTRATEGI
Focused on the Future består av ett löfte, ett syfte
och fem pelare. I denna bas ingår såväl pågående
som nya initiativ. Den är utformad i enlighet
med ett antal respekterade ramverk för hållbart
företagande, däribland Global Reporting Initiative
(GRI) och FN:s SDG:er.
Vårt åtagande avseende FN-initiativet
Global Compact bestod även under 2021. Vi
dokumenterade vårt stöd för dess tio principer om
mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter,
miljöhänsyn och bekämpning av korruption, liksom
för de 17 målen för hållbar utveckling, i en årlig
rapport (communication on progress, COP) som
har publicerats på vår webbplats.

MEDDELANDE FRÅN KONCERNENS VD

Ramverket för vår hållbarhetsstrategi ska leda oss
rätt när vi fortsätter att utveckla relevanta nyckeltal
(KPI:er) som låter oss följa upp och mäta utfallet av
åtgärderna under våra fem strategiska pelare.

MEDDELANDE FRÅN KONCERNENS VD

Observera att strategin är ett dynamiskt dokument,
som successivt utvecklas vidare i takt med vår
affärsverksamhet. Förbättringar och utfall övervakas
av styrelsens nyligen omdöpta säkerhets- och
hållbarhetskommitté (Safety and Sustainability
Committee, SSC).

Att vår policy för ansvarsfull gruvdrift uppdateras
under 2022 avspeglar vår filosofi ”ansvarsfull
gruvdrift för en mer hållbar värld”. Den bärande
tanken i detta grundläggande dokument är den
samma som tidigare. Uppdateringen av policyn avser
centrala komponenter såsom hälsa och säkerhet,
miljö- och samhällsansvar, ekonomisk påverkan,
regelefterlevnad och bolagsstyrning under hela
gruvans livscykel. Under 2022 ska vi implementera
vår arbetsplan för att integrera hållbarhetsstrategin.
Med hjälp av materialitetsbedömningen väljer vi ut
de fokusområden som har stor betydelse för våra
interna och externa intressenter.
2021 var ett framgångsrikt år för oss i en rad
avseenden. Inom säker arbetsmiljö kunde vi
redovisa våra hittills bästa resultat, samtidigt
som vi ökade metallproduktionen och uppfyllde
kostnadsprognoserna. Några av höjdpunkterna på
hållbarhetsområdet var:
Vi redovisade vår hittills lägsta skadefrekvens
(Total Recordable Injury Frequency, TRIF): 0,54. Vi
vidtog proaktiva preventionsåtgärder mot covid-19.
Affärsverksamheten kunde upprätthållas bra, och
påverkades eller stördes endast oväsentligt. Inga
dödsolyckor inträffade under 2021. I mars 2022 fick
vi dock meddela den tråkiga nyheten att en av våra
kollegor i Neves-Corvo hade omkommit. Incidenten
anmäldes till behöriga tillsynsmyndigheter och
kommer att inkluderas i de uppgifter vi rapporterar
för 2022.
Vi har kommit vidare med våra tillväxtprojekt, borrat
ett prospekteringshål i systemet Saúva utanför
Chapada, och tillkännagivit förvärvet av Josemaria
Resources Inc.
Vi har uppdaterat vår mångfalds- och
inkluderingspolicy.

Vi har fortsatt att implementera Global Industry
Standard on Tailings Management (GISTM).
Ett miljötillbud av klass 3 rapporterades den 31
december. Antalet tillbud i klass 2 minskade kraftigt
jämfört med 2020.

“Samhället klarar sig inte utan koppar.
Metallens roll under övergången till en
ekonomi med små koldioxidutsläpp kan
inte överskattas, anser vi. Lundin Mining
har anslutit sig till The Copper Mark, vilket
kommer att sända ytterligare en signal till
våra intressenter om att vi verkligen lever upp
till våra värderingar om ansvarsfull gruvdrift.”

Vi har fokuserat på att minska växthusgasutsläppen
i Scope 1 och Scope 2 samt hitta energikällor som
genererar mindre koldioxidutsläpp. Vi har utökat vår
analys av utsläpp i Scope 3.
Vi har vidareutvecklat vårt preliminära mål
att minska de marknadsrelaterade absoluta
koldioxidutsläppen i Scope 1 och Scope 2 med 35
procent fram till år 2030. Detta gäller justerade
utsläpp i vår verksamhetsportfölj per utgången av år
2019, och med 2019 som jämförelseår.
För första gången sedan jag tillträdde som
vd och koncernchef kan jag nu presentera en
hållbarhetsrapport strukturerad i enlighet med
våra hållbarhetspelare. Det är jag stolt över.
Vårt åtagande att bedriva ansvarsfull gruvdrift
framgår både av våra historiska resultat och i vårt
dagliga arbete. Vår framtida hållbarhetsstrategi
sammanfattas i vår hållbarhetsrapport för 2021.

Vi har antagit vår nya policy för mänskliga rättigheter
och implementerat Social License to Operate Index
(SLO) på samtliga verksamhetsorter.

Peter Rockandel
President and CEO

VÅR STRATEGI FÖR ANSVARSFULL
GRUVDRIFT OCH HÅLLBARHET

VÅR VERKSAMHET

Lundin Minings affärsidé och värderingar bildar
grunden till vår hållbarhetsstrategi, och är
avgörande för att vårt företag ska vara långsiktigt
ekonomiskt lönsamt och hållbart.

Eagle,
Michigan,
USA

Zinkgruvan,
Region Örebro,
Sverige

Lundin Minings
huvudkontor
(Toronto, Kanada)

Neves-Corvo,
Alentejo, Portugal

Vi strävar efter att bygga upp och vårda
varaktiga relationer med våra lokalsamhällen
och intressenter, och att skapa relevanta värden
som vi delar med dem. Detta gör vi genom våra
värderingar säkerhet, respekt, integritet och
förträfflighet – vi bedriver ansvarsfull gruvdrift för
en mer hållbar värld.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi skapar värde för våra intressenter genom
att utvinna basmetaller som är nödvändiga
för samhället.

VÅRA VÄRDERINGAR
SÄKERHET

Hälsa och säkerhet har högsta
prioritet i allt vi gör.

Candelaria,
Atacama, Chile

RESPEKT
Vi välkomnar mångfald,
öppen dialog, samarbete och
inkluderar alla.

Chapada,
Goiás, Brasilien

INTEGRITET
Vi gör det som är rätt och
håller vad vi lovar.
Gruvor
Huvudkontor
	Prospekteringsverksamhet

Bolagets viktigaste produkter och intäktskällor är koppar-, zink- och
nickelkoncentrat. Kopparkoncentraten från Candelaria och Chapada
har hög guldhalt. I december 2021 ingick Lundin Mining ett avtal om att
förvärva koppar/guld-projektet Josemaria i den argentinska provinsen
San Juan (transaktionen slutfördes i april 2022).

FÖRTRÄFFLIGHET
Vi ställer höga krav, utmanar oss
själva och levererar överlägsna
prestationer.

Vi slutförde utvecklingen av ramverket för vår
hållbarhetsstrategi år 2021, då vi inrättade en
tvärdisciplinär arbetsgrupp för hållbarhet, med
företrädare för verksamheten och de funktionella
kärnområdena i hela organisationen. Vi gjorde
en omfattande, evidensbaserad dataanalys
till stöd för strategiutvecklingen. Denna
samrådsorienterade process, som utgick från
vår uppdaterade materialitetsbedömning och
dataanalys, hjälpte oss att se över och justera vår
långsiktiga hållbarhetsvision. Allt vi gör utgår från
vårt hållbarhetssyfte – att bedriva ansvarsfull
gruvdrift som gör världen mer hållbar – som låter
oss identifiera tydliga teman, strategiska pelare
och programförklaringar till stöd för vår fleråriga
hållbarhetsstrategi under 2021.
Vårt uppdrag och våra värderingar och vår
ansvarsfulla gruvpolicy är i linje med UNGC:s
principer och SDG, och vi har genomfört program
på plats- och företagsnivå för att främja positiv
förändring inom dessa prioriterade områden.

HÖJDPUNKTER 2021

MATERIALITETSBEDÖMNING 2021
OCH INTRESSENTENGAGEMANG
Syftet var att identifiera viktiga hållbarhetsteman,
dels genom de konsekvenser som LMC:s verksamhet
kan få för ekonomi, miljö och samhälle, dels utifrån
vad som framstår som angeläget för intressenterna
och mineralsektorn i stort.

I 2021 års hållbarhetsrapport fokuserar vi på de
teman som är mest väsentliga och intressanta
för vår affärsverksamhet och våra intressenter.
I samband med vår senaste materialitetsbedömning
genomförde vi en omfattande samrådsprocess med
våra intressenter såväl inom som utanför företaget.

2021 Materiality Matrix
Materiality Assessment of Sustainability Topics 2021

ANGELÄGET

VÄSENTLIGT

2021 Materiality Matrix

VIKTIGT
FÖR INTRESSENTER
VIKTIGT
FÖR INTRESSENTER

ANGELÄGET

Affärsintegritet
och öppenhet

Biologisk mångfald

Mänskliga rättigheterAffärsintegritet

Hantering av
gruvdammar och avfall

Krislednings- och
katastrofberedskap

Ursprungsbefolkning/
sårbara grupper

Hälsa och säkerhet

Återställande
och avveckling

Luftkvalitet

Innovativa affärsmodeller inom gruvdrift
Återställande
och avveckling

Styrelsens sammansättning
Säkerhetsrutiner
och kontroll av ESG-frågor
Säkerhetsrutiner

Ansvarsfull
upphandling

Vi fortsatte att
stödja covid19-program i
lokalsamhällena.

Effektiv vattenanvändning

Mångfald och
inkludering

Mångfald och
Ansvarsfull
inkludering
upphandling

Styrelsens sammansättning
och kontroll av ESG-frågor

Effektiv vattenanvändning

Folkhälsa och säkerhet

Förmåga att hantera
klimatförändringen
Innovativa affärsmodeller inom gruvdrift
Förmåga att hantera
klimatförändringen

Vi utvecklade en femårig
strategi för koncernens
samhällsansvar till
stöd för vår vision
om en positiv
samhällsutveckling.

PÅ IT-SÄKERHETSOMRÅDET
FÖRBÄTTRADE VI UTFALLET
MED 20 PROCENT GENOM ATT
IMPLEMENTERA VIKTIGA TEKNIKOCH SÄKERHETSPROJEKT.

Revenue Breakdown,
Metal
2021
Intäktsfördelning
2021,by
efter
metall

Förmåga att rekrytera talanger

Ansvarsfulla
produkttransporter

Revenue Breakdown,
byefter
Minegruva
2021
Intäktsfördelning
2021,
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MILJÖANSVAR
MILJÖANSVAR

Vi implementerade Social License
to Operate Index (SLO) på samtliga
verksamhetsställen, för att få bättre
inblick i det förtroende och den
acceptans som vår verksamhet inger.

Förmåga att rekrytera talanger

Ansvarsfulla
produkttransporter

Immateriella rättigheter

LUNDIN MINING SATTE FLERA EGNA FINANSIELLA
REKORD, BLAND ANNAT INOM OMSÄTTNING
(3,3 MILJARDER USD), NETTORESULTAT (879 MUSD)
OCH OPERATIVT KASSAFLÖDE (1,5 MILJONER USD).

Utsläpp av
växthusgaser
Folkhälsa och säkerhet

Mänskliga rättigheter

Krislednings- och
katastrofberedskap

Hälsa och säkerhet
Luftkvalitet

Relationer med och
utveckling av lokalsamhällen

Ramverket för
hållbarhetsstrategin
antogs.

Vi upptäckte en ytlig, höggradig
mineralisering av koppar/guld
vid Saúva, Chapada.

VI RULLADE UT ETT SAMARBETE MED
GLOBALA AFFÄRSPARTNER SOM SKA FRÄMJA
KONTROLLEN AV DESSA MED AVSEENDE PÅ VÅR
UPPFÖRANDEKOD, VÅRA ETISKA VÄRDERINGAR
OCH KORRUPTIONSBEKÄMPNING.

Relationer med och
utveckling av lokalsamhällen

Utsläpp av
växthusgaser

och öppenhet

Ursprungsbefolkning/
Biologisk mångfald
sårbara grupper

Hantering av
gruvdammar och avfall

SYNNERLIGEN VÄSENTLIGT

VÅR POLICY
FÖR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
ANTOGS.

VI SJÖSATTE PROJEKTET GLOBAL
SUCCESS FACTORS FÖR ATT
STIMULERA UTVECKLINGEN AV
HR-PROCESSER.

Vi inledde ett
koncernövergripande projekt
för operativ omvärldsbevakning,
grunden för en digitalisering av
affärsverksamheten.

SYNNERLIGEN VÄSENTLIGT

VÄSENTLIGT

Lägre skadefrekvens än
någonsin: TRIF var 0,54,
jämfört med vårt mål 0,55.

70%

POSITIV
GOD
ENGAGERADE
POSITIV
GOD
ENGAGERADE
SAMHÄLLSUTVECKLING
BOLAGSSTYRNING
SAMHÄLLSUTVECKLINGMEDARBETARE

MEDARBETARE

HÅLLBART

FÖRETAGANDE
BOLAGSSTYRNING

HÅLLBART
FÖRETAGANDE

17%

Koppar

Guld

Zink

Övrigt

Nickel

Silver

1

Candelaria

Neves-Corvo

Chapada

Zinkgruvan

Eagle
1

Avser samtliga intäkter i Candelaria.

HÅLLBARHETSMÅL 2022
MILJÖANSVAR
MILJÖANSVAR

Miljö:

Inga miljötillbud
av klass 3 eller
allvarligare ska
inträffa.

Hantering Av
Klimateffekter:

Komma närmare
vårt preliminära mål
för minskning av
växthusgasutsläpp
(35 procents
minskning av utsläpp
i Scope 1 och Scope
2 senast 2030 i vår
verksamhetsportfölj
per utgången av
år 2019, med 2019
som jämförelseår för
justerade utsläpp).

Ansvar För
Gruvdammar:

Fortsätta
implementera
GISTM genom
att utveckla
handlingsplaner
på koncern- och
verksamhetsnivå.

POSITIV
SAMHÄLLSUTVECKLING

Samhällspåverkan:

ENGAGERADE
MEDARBETARE

Noll Skador:

Inga dödsolyckor.TRIF
Ta fram mål till
på högst 0,55.
2030 för våra
fokusområden, för att
Rekrytera Och
vägleda våra program
Behålla Talanger:
för samhällsansvar.
Fortsätta med
den strategiska
Utveckling
personalplaneringen,
Av Lokala
så att det finns
Ekonomier:
lämpliga efterträdare
Rulla ut ramverket
för kritiska
för påverkan genom
befattningar samt
samhällsinvesteringar. talanger för våra
Mäta utfallet av
framtida behov.
flaggskeppsprojekt på
alla verksamhetsorter.

GOD
BOLAGSSTYRNING

God Affärsetik:

Nå målet att minst
30 procent av
styrelseledamöter
och ledande
befattningshavare
alltid ska vara
kvinnor.

Mänskliga
Rättigheter:

Utveckla ramverket
för mänskliga
rättigheter till stöd
för genomförandet
av policyn.

HÅLLBART
FÖRETAGANDE

Vi åtar oss att vidta klimatåtgärder,
förbättra hanteringen av vatten och
restprodukter och bevara den biologiska
mångfalden för att bidra till en mer
hållbar miljö för alla.

Innovativ
Gruvteknik:

Fortsätta
implementeringen
av operativ
omvärldsbevakning,
och av en vägkarta
för driftsrelaterad
teknik, till stöd för
affärsverksamhetens
digitalisering.

Ansvarsfull
Produktion:

Fortsätta att bedriva
produktionen
ansvarsfullt genom
att ansluta oss till
The Copper Mark
avseende Candelaria.

Ekonomiskt
Resultat:

Genomföra vår
tillväxtstrategi
genom att säkra
finansieringen
av beslutade
anläggningsarbeten
vid koppar/guldprojektet Josemaria
samt genom
framgångsrik
driftsättning av
zinkexpansionsprojektet (ZEP)
i Neves-Corvo.

Viktigaste resultat avseende miljöansvar
under år 2021
KONCERNÖVERGRIPANDE
HÅLLBARHETSSTRATEGI
Vi inrättade en tvärdisciplinär arbetsgrupp för
hållbarhet, med företrädare för verksamheten
och de funktionella kärnområdena. Vi
definierade syftet med vårt hållbarhetsarbete,
identifierade tydliga teman samt antog
strategiska pelare och programförklaringar till
stöd för vår hållbarhetsstrategi.
EFTERBEHANDLINGSPLAN
Vi fortsatte vårt program där oberoende
sakkunniga granskar efterbehandlingsplanerna
för var och en av våra verksamheter. Under år
2021 granskades efterbehandlingsplanerna
för Candelaria (inklusive Ojos del
Salado), Chapada och Eagle. Den
oberoende sakkunniggranskningen av
efterbehandlingsplanerna för samtliga
verksamheter slutförs i början av år 2022.
HANTERING AV KLIMATEFFEKTER
Vi inrättade en tvärfunktionell grupp som ska
definiera ett preliminärt minskningsmål för
växthusgasutsläppen i hela vår organisation.
Vi åtog oss att minska våra absoluta,
marknadsrelaterade koldioxidutsläpp i Scope
1 och Scope 2 med 35 procent senast år
2030. Detta gäller justerade utsläpp i vår
verksamhetsportfölj per utgången av år 2019,
och med 2019 som jämförelseår.
AVANCERAD VATTENHUSHÅLLNING
Vi tog fram en intern vattenrapport som ger oss
en helhetsbild av vattenförvaltningen i koncernen
i dag. Detta blir utgångspunkten när vi ska
prioritera åtgärder för vattenhushållning.

UTVÄRDERING AV
DAMMREDUCERINGSTEKNIK
Vi fokuserar på att utvärdera lösningar för
dammreducering. Bland annat gör vi kvantitativa
analyser av teknikers utfall och lämplighet för
vart och ett av våra verksamhetsställen, varvid
vi prioriterar dagbrotten.

Alla Lundin Minings verksamheter hanterar sina
gruvdammar i enlighet med vår standard för detta,
som under år 2021 anpassades till Global Industry
Standard on Tailings Management (GISTM). Vårt mål
är att gruvdammarna i Candelaria, Chapada och
Neves-Corvo ska uppfylla kraven i GISTM senast
i augusti 2023, med stöd av vårt ledningssystem
för ansvarsfull gruvdrift (Responsible Mining
Management System, RMMS). Anläggningarna i
Eagle och Zinkgruvan är i en lägre riskklass och ska
uppfylla kraven senast i augusti 2025.
Under år 2021 genererade koncernen som helhet
cirka 21 000 ton avfall (förutom mineralavfall). Av
detta klassificerades cirka 80 procent som ickefarligt avfall (GRI 306-3a). Cirka 76 procent av det
icke-farliga avfallet, och 63 procent av det farliga
avfallet, återanvändes eller återvanns, och gick
således inte till deponi.
Lundin Minings utsläpp av växthusgaser
i Scope 1 och Scope 2, 2021
TON CO2e

Scope 1

478,253

Scope 2 (platsbaserat)

480,754

Scope 2 (marknadsbaserat)

510,241

POSITIV
SAMHÄLLSUTVECKLING

ENGAGERADE
MEDARBETARE

Vi samarbetar för att utveckla attraktiva
samhällen i vår närmiljö genom att hantera
effekterna av vår verksamhet och utveckla
initiativ som skapar långsiktig positiv social
och ekonomisk nytta.

Viktigaste resultat avseende samhällsansvar
under år 2021
VI UTVECKLADE EN FEMÅRIG STRATEGI
FÖR KONCERNENS SAMHÄLLSANSVAR

Detta för oss närmare målet att bygga
in samhällsansvar i den övergripande
koncernstrategin.
VI LANSERADE STANDARDER
FÖR SAMHÄLLSANSVAR

I hela organisationen införde vi uppdaterade
koncernstandarder som ska göra oss bättre på att
hantera samhällsansvar, intressentengagemang
och samhällsinvesteringar.
VI TILLÄMPADE SOCIAL LICENCE
TO OPERATE INDEX (SLO)

För att fastställa SLO-indexvärden (det
förtroende och den acceptans som vi väcker
i lokalsamhället) genomförde vi enkäter om
synen på oss i lokalsamhället vid samtliga
verksamhetsställen. Vi har analyserat resultatet
och ska använda det i vår platsspecifika planering
för att öka förtroendet.
VI FÖRBÄTTRADE VÅR HANTERING
AV SAMHÄLLSINFORMATION

Vi slutförde den första fasen i lanseringen
av ett koncerngemensamt system för
hantering av samhällsinformation på samtliga
verksamhetsställen. Vi fokuserar på att bättre
hantera information om intressenter och
kontakterna med dessa. Vi har även tagit fram en
webbaserad plattform för månadsrapporter och
klagomålshantering.

Vi stöttar och motiverar våra medarbetare
genom att ge dem en trygg och säker
arbetsmiljö, främjar öppen kommunikation
och inkludering samt säkrar behoven av
framtida kompetenser.

VI SKAPADE ETT RAMVERK FÖR
ATT MÄTA UTFALLET AV VÅRA
SAMHÄLLSINVESTERINGAR

Vi utvecklade ett koncerngemensamt ramverk för
att mäta utfallet av de samhällsinvesteringar vi gör.
Metoderna har testkörts i ett pilotprojekt inom
småskaligt fiske i Candelaria.

När vi beslutar om innehållet i vårt program
för samhällsinvesteringar utgår vi dels ifrån
lokalsamhällenas viktigaste behov, dels från
ett av syftena med vår hållbarhetsstrategi: att
åstadkomma varaktiga förbättringar i samhället
och ekonomin. Lundin Mining inser vikten av att
vår verksamhet ger märkbara ekonomiska fördelar
för lokalsamhällen, företag och myndigheter i de
orter och regioner där vi verkar. Lundin kan göra
samhällsinvesteringar för att stödja den lokala
ekonomin, bland annat i form av lokal upphandling
och personalrekrytering.
Under år 2021 uppgick de totala kostnaderna för
direkta samhällsinvesteringar i hela vår verksamhet,
inklusive huvudkontoret, till cirka 4,7 miljoner USD.
Våra samhällsinvesteringar har stött utbildning,
sjukvård, kultur och samhällsutveckling, och utgjort
en ekonomisk stimulans för mindre företag. I vår
hållbarhetsrapport för 2021 berättar vi mer om hur
våra program påverkar samhällen och ekonomier.

Covid-19-viruset förändrades alltjämt och pandemin
orsakade nya utmaningar. Ändå fortsatte våra
medarbetare att aktivt engagera sig i hälso- och
säkerhetsaktiviteter under hela 2021. Under år
2021 registrerade vi totalt 63 arbetsolyckor bland
anställda och entreprenörer, men skadefrekvensen
TRIF var på den lägsta nivån hittills 0,54, jämfört
med målnivån 0,55. Under år 2021 redovisade vi
1 178 förlorade arbetsdagar. Samtidigt ökade det
totala antalet arbetade timmar i bolaget med 11
procent år 2021 jämfört med år 2020 – delvis på
grund av mer underhålls- och projektarbete, men
även för att vi återgick till normal arbetstakt efter
2020 års covid-19-relaterade störningar.
Lundin Mining – utveckling för TRIF, LTIF och AIF,
2016–2021
Lundin Mining – TRIF, LTIF and AIF Trends, 2016 – 2021
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För att locka och behålla talanger utvecklar vi
strategier som står sig i marknadskonkurrensen.
Syftet är att främja den strategiska
personalplaneringen, så att det finns efterträdare
för kritiska befattningar samt medarbetare med
talanger som passar för våra framtida behov.
Att investera i intern personalutveckling är sund
affärslogik: Dels ger det oss ett kontinuerligt
flöde av nya talanger, dels får våra medarbetare
chansen att karriärutveckla sig i hela vår globala
organisation. Per den 31 december 2021 hade
Lundin Mining 4 607 anställda i hela världen.
På våra anläggningar arbetar även många
entreprenörer: globalt uppgick antalet till cirka
7 000 vid utgången av år 2021. Lundin Minings
personalomsättning minskade från 10,8 procent
år 2020 till cirka 7,2 procent år 2021.
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Vi anpassar oss till en föränderlig omvärld
genom att använda både befintlig och ny t
eknik, etablera samarbeten med våra
intressenter och genom verksamhetsoptimering i syfte att säkerställa en hållbar tillväxt
även i framtiden.

Vi förbinder oss till god affärsetik
och regelefterlevnad som bygger på
transparens och ansvarstagande för att
öka förtroendet från alla våra intressenter
under gruvans livslängd och därefter.

Vår policy för mänskliga rättigheter, som
godkändes 2021, är utformad för att komplettera
och förbättra vår redan existerande engagemang
för mänskliga rättigheter som anges i vår
uppdaterade policy för ansvarsfull gruvdrift, våra
etiska värderingar och korruptionsbekämpning och
relaterade principer som beskrivs i vår mångfaldsoch Policy för inkludering.

Konsekvensanalyser av människorättsrelaterade
risker (Human Rights Risk and Impact Assessments,
HRRIAs) genomfördes av oberoende konsulter.
Dessa jämförde våra policyer och standarder med
relevanta internationella standarder, inhämtade
synpunkter från interna och externa intressenter,
samt identifierade viktiga problemområden som
behöver åtgärdas på respektive verksamhetsställe.

Policyn för mångfald och inkludering
uppdaterades i februari 2021. Det avspeglar
bolagets fortsatta åtagande att verka för mångfald
bland Lundin Minings ledande befattningshavare,
och främja en inkluderande och resultatorienterad
företagskultur fri från såväl medveten som
omedveten diskriminering.
Genomförande av handlingsplaner för mänskliga rättigheter (HRAPs)

2019

2020

2021

• HRRIA slutfördes i
Eagle, Zinkgruvan
och Neves-Corvo

• HRAP inleddes i
Eagle, Zinkgruvan
och Neves-Corvo

• HRRIA slutfördes
och HRAP inleddes i
Chapada

• HRRIA inleddes
i Chapada och
Candelaria

• HRRIA fortsatte i
Candelaria
• HRAP fortsatte i
Eagle, Zinkgruvan
och Neves-Corvo

Under året som utlöpte den 31 december
2021 uppfyllde företaget sina senaste
produktionsprognoser för samtliga metaller,
med lägre enhetskostnader än prognostiserat,
på samtliga verksamhetsställen. Kassaflödet
från den löpande verksamheten uppgick till
hela 1,5 miljoner USD. Nettoresultatet hänförligt
till aktieägarna var 780 miljoner USD. Vi kunde
öka vår ordinarie utdelning och tillkännage
en bonusutdelning. Studierna fortsatte av
expansionsmöjligheter i de underjordiska
gruvorna i Candelaria samt i Eagle East och
Chapada, varvid framtida utbyggnadspotential och
förlängningar av gruvornas driftstid utvärderades.
Under år 2021 investerade vi i verksamhetens
framtid och i affärsutveckling: Vi ökade
aktivitetsnivån inom prospektering och förvärvade
prospekteringsrättigheter i regionen Chapada.
Under år 2021 gjordes en bristanalys i hela
organisationen, där våra strategier för ansvarsfull
upphandling och produktförvaltning jämfördes
med internationella standarder och vi säkerställde
att vårt RMMS infördes på alla anläggningar.
Efter denna översyn beslutades att Candelaria,
som svarade för cirka 58 procent av företagets
kopparproduktion under 2021, ska ansluta sig till
The Copper MarkTM. Detta är ett frivilligt ramverk
som med hög trovärdighet visar hur branschen
bedriver ansvarsfull kopparproduktion och stödjer
FNs globala mål. Syftet är att få kopparsektorn att
ta sitt ansvar för att tillämpa en ansvarsfull praxis
inom kritiska områden som miljö, lokalsamhällen,
mänskliga rättigheter och bolagsstyrning.

År 2021 producerade vi till övervägande del
koppar, zink, guld och nickelkoncentrat för att möta
den ökande
efterfrågan på koldioxidsnål teknik.
Metal1 Production,
by Contained Metal 2021
Produktion1 2021, efter utvinningsbar metall
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Avser all kopparproduktion i Candelaria.
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150 King Street West, Suite 2200
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Toronto, ON M5H 1J9
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Feedback På Hållbarhetsrapporten

Vi välkomnar feedback från intressenter avseende vår hållbarhetsrapport för 2021.
För mer information eller synpunkter kan du kontakta:

Cora Devoy

(CSP) Certified Sustainability Practitioner
Director, Sustainability
cora.devoy@lundinmining.com

