
EcoVadis Guld till Boxon

Materialet ligger som utkast

Boxon är rankad som topp 5 % inom
hållbarhet av EcoVadis

Boxon är stolta att meddela att man har tilldelats EcoVadis Guld för sitt
gedigna hållbarhetsarbete under 2022. EcoVadis Guld är den näst högsta
nivån av erkännande från EcoVadis, en branschledande leverantör av
hållbarhetsutvärderingar för företag.

”Vi använder EcoVadis för att få en oberoende årlig utvärdering av vårt
hållbarhetsarbete och för att kunna lära oss av andra företag. Vi har blivit
utvärderade av EcoVadis sedan 2019 och vi är mycket stolta över vårt certifikat



EcoVadis Guld och att vi ligger som topp 5% av de företag som utvärderats. Det
visar att vi är på rätt väg och sporrar oss ytterligare i vårt ambitiösa
hållbarhetsarbete,” säger Ann-Sofie Gunnarsson CSO på Boxon.

”Denna utmärkelse är ett erkännande av Boxons hårda arbete och engagemang
för att nå våra hållbarhetsmål och är ett verktyg för att aktivt arbeta mot FN’s 17
Sustainable Development Goals. EcoVadis utvärdering ger Boxon en tydlighet
vägledning i var hållbarhetsarbetet är starkt och var det finns
förbättringsmöjligheter. Våra kunder och samarbetspartners kan känna sig trygga
med att vi arbetar målmedvetet med hållbarhet,” avslutar Ann-Sofie Gunnarsson.

Om EcoVadis

EcoVadis är en oberoende och branschledande organisation som utvärderar
företag utifrån 21 hållbarhetskriterier och fyra områden: miljö,
arbetsförhållande & mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling.
Målet med EcoVadis metodik är att mäta kvaliteten på ett företags system för
hållbarhetshantering. Metoden som används bygger på internationellt
antagna principer för hållbarhetsredovisning och efter utvärdering tilldelas
företaget en totalpoäng. Poängen kan sedan resultera i en medalj; brons,
silver, guld eller platina. 

EcoVadis utvärderar årligen 100 000 företag från över 200 branscher och 175
länder.
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Om Boxon

Tack vare hög kompetens och lång erfarenhet kan vi lova våra kunder
hållbara och innovativa lösningar inom förpackningar och emballage. Vi
erbjuder alltifrån enkla standardlådor till automatiserade packmaskiner. Med
hjälp av interna konstruktörer och designers kan vi ta fram speciallösningar
på förpackningar och utforma etiketter efter era önskemål.

Boxon finns i Norden, Europa och Asien. Huvudkontoret är i Helsingborg,
Sverige. Vi är 270 anställda och vi har en omsättning på ca 1,8 miljarder SEK.

Läs vår story på www.boxon.se.
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