Suomessa Anglo American työllistää suoraan 20
henkilöä Sodankylän alueella. Lisäksi yhtiö työllistää
alihankintapalvelujen välityksellä 20–40 henkilöä,
joista noin puolet ovat Suomesta ja monet Sodankylän
alueelta. Kiireisimpinä aikoina – yleensä talvella
porausten aikana – tutkimustoimenpiteet työllistävät
yleensä noin 150 henkilöä pääasiassa paikallisesti
tai Lapin alueelta.

Kupari

Platina

Metallinen hiili

Nikkeli

Timantit

lämpöhiili
Liiketoiminta-alueita tukee kevyt konsernihallinto, joka edistää parhaiden
käytäntöjen, teknisten innovaatioiden ja toiminnallisen osaamisen
jakamista sekä ohjaa keskeisiä lisäarvoa tuottavia toimintoja, kuten
toimitusketjun hallintaa ja varojen optimointia.

Turvallisuus

Vastuullisuus

Rehellisyys

Yhteistyö

Innovaatio

Huolenpito ja kunnioitus

Arvojemme tukena ovat liiketoimintaperiaatteemme:
Liiketoiminnan rehellisyys
Turvallisuus ja kestävä kehitys
Työntekijöiden oikeudet
Yhteisön kehitys ja ihmisoikeudet

Tunnusluvut
2012

2011

Liikevaihto:

32,7 mrd. $

36,5 mrd. $

Konsernin liikevoitto:

6,2 mrd. $

11,1 mrd. $

Tulos ennen satunnaiseriä:

2,8 mrd. $

6,1 mrd. $

Osakekohtainen tulos:

2,26 $

5,06 $

Osakekohtainen osinko:

0,53 $

0,46 $

Investoinnit:

5,7 mrd. $

5,8 mrd. $

Liikevoitto toimialoittain 2012
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Anglo American on työskennellyt Pohjois-Suomessa
vuodesta 2004. Vuonna 2011 Anglo American perusti
suomalaisen liiketoimintayksikön, joka sijaitsee
Sodankylässä ja on kunnassa verovelvollinen.
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Anglo American on yksi maailman suurimmista
kaivosyhtiöistä. Ainutlaatuinen kaivannaisvalikoimamme kattaa raaka-aineet, perusmetallit sekä
jalometallit ja mineraalit. Yhtiö on maailman johtava
platinan ja timanttien tuottaja. Harjoitamme kaivostoimintaa ja etsimme uusia esiintymiä Afrikassa,
Aasiassa, Australiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa
sekä Euroopassa.

Olemme sitoutuneet kuuteen perusarvoon, jotka ohjaavat
käyttäytymistämme ja vuorovaikutusta muiden kanssa:
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Yleistä

Anglo Americanilla on seitsemän liiketoiminta-aluetta, joiden
pääpainopisteinä ovat operatiivisen toiminnan ensiluokkaisuus,
projektitoimitus ja kustannustehokkuus:

uu

2013

Arvot ja periaatteet
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Liiketoiminta

Työllistämme maailmanlaajuisesti yli 135 000 henkilöä.
Turvallisuus on tärkein prioriteettimme. Turvallisuusstrategiamme
rakentuu kolmelle periaatteelle:
Nollatoleranssi
Tapaturmien ennaltaehkäisy

Investoinnit 2008–2012

5,3 mrd. $

4,8 mrd. $

5,0 mrd. $

2009

2010

5,8 mrd. $

5,7 mrd. $

2011

2012

Yksinkertaiset, ehdottomat standardit
Kaikki näistä ovat tärkeä osa nolla tapaturmaa -tavoitettamme.
Olemme sitoutuneet täyttämään kaikki kansalliset työllistämiskriteerit
ja lisäämään henkilöstön monimuotoisuutta esimerkiksi sukupuolen,
kansallisuuden ja vammaisuuden osalta.

2008

Jatkuu kääntöpuolella

+

Kestävä
kehitys

Taloudellinen arvo
Vuonna 2012 maksoimme valtioille suoraan veroja 3,5 miljardia dollaria ja
välillisesti 1,2 miljardia dollaria arvonlisäveroina ja työntekijöiden veroina,
jotka keräsimme ja maksoimme valtioille.

Sitoutumisemme turvallisuuteen ja kestävään
kehitykseen tarkoittaa, että koko yhtiö toimii
johdonmukaisesti turvallisuuteen, terveyteen,
sosiaaliseen kehitykseen ja ympäristöön
liittyvissä kysymyksissä.
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Ympäristö

Ilmastonmuutos ja energia: Tunnustamme vastuumme ryhtyä toimiin
ilmastonmuutoksen ja sen syiden ehkäisemiseksi sekä suojella työntekijöitämme ja omaisuuttamme sekä ympäröiviä yhteisöjä sen mahdollisilta
vaikutuksilta.
Vesi: Olemme sitoutuneet käyttämään vettä säästeliäästi ja tehokkaasti ja
kierrättämään sitä mahdollisuuksien mukaan.
Luonnon monimuotoisuus: Suunnitelmat toimintamme kielteisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi.
Kaivoksen sulkemisen suunnittelu: Käytämme kansainvälisesti tunnustettua kaivoksen sulkemismallia varmistaaksemme, että käytössämme on
yksityiskohtainen suunnitelma luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi
ja maan ennallistamiseksi jo ennen kaivostoiminnan aloittamista.
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Sosiaaliset investoinnit ja
yritystoiminnan kehittäminen

Kumppanuudet
ja yhteistyö

Investoimme vuosittain sosiaalisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on
lievittää köyhyyttä, edistää terveyttä ja koulutusta sekä tukea yhteisöjen
kehitystä. Vuonna 2012 sijoitimme hankkeisiin 154 miljoonaa dollaria.

Pyrimme solmimaan kumppanuuksia monenlaisten sidosryhmien kanssa,
jotta voimme saavuttaa jatkossakin tehokkaita ratkaisuja ja myönteisiä
tuloksia kaikissa vastuullisuuskysymyksissä.

Vaikutuksemme ymmärtäminen: Käytämme sosioekonomista
arviointimalliamme (SEAT) kartoittamaan, miten voimme parhaiten edistää
sosiaalista ja taloudellista kehitystä ympäröivissä yhteisöissä.

Yhteisymmärryspöytäkirjat kansainvälisten järjestöjen, kuten Fauna &
Flora Internationalin, International Alertin ja CARE Internationalin kanssa
auttavat meitä saavuttamaan parhaita käytäntöjä muun muassa luonnon
monimuotoisuuteen ja suojeluun, yhteisöjen kehittämiseen sekä konfliktien hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Yrittäjyyden tukeminen: Zimele- (Etelä-Afrikka) ja Emerge-ohjelmat
(Chile) ovat esimerkkejä yritystoiminnan kehittämisohjelmistamme, jotka
luovat, muuttavat ja tukevat paikallisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä
maissa, joissa toimimme. Tähän mennessä ohjelmamme ovat auttaneet
luomaan yli 64 000 työpaikkaa ympäri maailmaa.

Tuemme YK:n vuosituhattavoitteita, kuten äärimmäisen köyhyyden puolittamista, HIVin ja AIDSin leviämisen pysäyttämistä sekä peruskoulutuksen
tarjoamista kaikille vuoden 2015 määräaikaan mennessä.

Maailmanlaajuisen epidemian vastainen työ: Olemme olleet
eturintamassa HIVin ja AIDSin vastaisessa taistelussa yli 20 vuoden ajan.
Työntekijöille tarjoamamme ennaltaehkäisy-, neuvonta-, vapaaehtoinen
hiv-testaus- ja hoito-ohjelma on maailman suurin ja tarjoaa ilmaisen
retroviruslääkityksen työntekijöille, heidän lähiomaisilleen sekä
urakoitsijoille.

Olemme aktiivisesti mukana muun muassa seuraavissa liiketoiminnan ja
kestävän kehityksen aloitteissa: YK:n Global Compact -hanke, Kaivannaisteollisuuden avoimuusaloite, Kansainvälinen Kaivos- ja Metallialan Neuvosto (ICMM), Maailman elinkeinoelämän kestävän kehityksen neuvosto
(WBCSD), HIVin/AIDSin, tuberkuloosin ja malarian vastaista työtä tekevä
GBC-yritysyhteisö sekä Business in the Community -järjestö.

Yritysvastuuinvestoinnit – alueittain 2012

Yritysvastuuinvestoinnit – teemoittain 2012

Iso-Britannia ja muu Eurooppa
2 milj. $
Afrikka
96,5 milj. $

Lisätietoja: www.angloamerican.com
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Muut
17,8 milj. $
Urheilu, taide, kulttuuri
ja kansanperintö
7,9 milj. $

Pohjois- ja Etelä-Amerikka
50,1 milj. $

Katastrofi- ja hätäapu
1,1 milj. $

Australia
0,5 milj. $

Vesihuolto ja viemäröinti
3,1 milj. $

Muut
4,7 milj. $

Terveys ja hyvinvointi
17 milj. $

Opetus ja koulutus
32,9 milj. $

Ympäristö
7,3 milj. $

Yhteisön kehittäminen
66,2 milj. $

