
 

Boxon blant de beste innen bærekraft ifølge EcoVadis 

Boxon er stolte over å kunne meddele at de er tildelt EcoVadis Gull for sitt store 
bærekraftarbeid i 2022. EcoVadis Gull er det nest høyeste anerkjennelsesnivået fra EcoVadis, 
en bransjeledende leverandør av bærekraftvurderinger for bedrifter. 

«Vi bruker EcoVadis for å få en uavhengig årlig vurdering av bærekraftsarbeidet vårt, og for 
å lære av andre selskaper. Vi er blitt evaluert av EcoVadis siden 2019, og vi er svært stolte 
over sertifikatet EcoVadis Gull og at vi er blant de beste av de selskapene som er vurdert. Det 
viser at vi er på rett vei, og det motiverer oss ytterligere i det ambisiøse bærekraftsarbeidet», 
sier Ann-Sofie Gunnarsson, CSO i Boxon. 

 

    
 

«Denne utmerkelsen er en anerkjennelse av Boxons harde arbeid og engasjement for å nå 
våre bærekraftsmål, og det er et verktøy for å aktivt arbeide for å oppnå FNs 17 Sustainable 
Development Goals. EcoVadis' evaluering gir Boxon et tydelig bilde av hvor 
bærekraftsarbeidet er godt og hvor det finnes forbedringsmuligheter. Kunder og 
samarbeidspartnere kan føle seg trygge på at vi arbeider målbevisst med bærekraft», 
avslutter Ann-Sofie Gunnarsson. 
 

Om EcoVadis 

EcoVadis er en uavhengig og bransjeledende organisasjon som vurderer virksomheter ut fra 
21 bærekraftskriterier fordelt på fire områder: miljø, arbeidsforhold og 
menneskerettigheter, etikk og bærekraftig anskaffelse. Målet med EcoVadis' metodikk er å 
måle kvaliteten på en bedrifts system for bærekraftshåndtering. Metoden som brukes er 
basert på internasjonalt vedtatte prinsipper for bærekraftsrapportering, og etter 



evalueringen får selskapet en totalvurdering. Vurderingen kan deretter resultere i en 
medalje: bronse, sølv, gull eller platina.  

Om Boxon 

Takket være høy kompetanse og lang erfaring, kan vi love kundene våre bærekraftige og 
innovative løsninger innen forpakninger og emballasje. Vi tilbyr alt fra enkle standardesker til 
automatiserte pakkemaskiner. Ved hjelp av interne konstruktører og designere kan vi utvikle 
spesialløsninger for emballasje og utforme etiketter etter dine ønsker. 

Boxon finnes i Norden, Europa og Asia. Hovedkontoret er i Helsingborg i Sverige. 
Virksomheten vår involverer om lag 270 ansatte, og vi har en omsetning på om lag 1,8 
milliarder SEK. 
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