
 

Boxon placeret i top 5 % inden for bæredygtighed af EcoVadis 

Boxon er stolte over at have modtaget EcoVadis Gold for sit omfattende 
bæredygtighedsarbejde i 2022. EcoVadis Gold er det næsthøjeste niveau for anerkendelser 
fra EcoVadis, en brancheførende leverandør af bæredygtighedsvurderinger for 
virksomheder. 

"Vi bruger EcoVadis til at få en uafhængig årlig vurdering af vores bæredygtighedsarbejde og 
samtidig lære fra andre virksomheder. Vi er blevet vurderet af EcoVadis siden 2019, og vi er 
meget stolte af vores EcoVadis Gold-certifikat, og at vi ligger i top 5 % af de virksomheder, 
der er blevet vurderet. Det viser, at vi er på rette vej, og det ansporer os yderligere i vores 
ambitiøse bæredygtighedsarbejde," siger Ann-Sofie Gunnarsson CSO hos Boxon. 

 

    
 

"Denne udmærkelse er en anerkendelse af Boxons hårde arbejde og engagement i at nå 
vores bæredygtighedsmål. Den bidrager til vores aktive arbejde frem mod FN’s 17 
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Vurderingen fra EcoVadis viser tydeligt, hvor Boxons 
bæredygtighedsarbejde er stærkt, og hvor der er forbedringsmuligheder. Vores kunder og 
samarbejdspartnere kan føle sig trygge ved, at vi arbejder målrettet med bæredygtighed," 
slutter Ann-Sofie Gunnarsson. 
 

Om EcoVadis 

EcoVadis er en uafhængig og brancheførende organisation, som vurderer virksomheder ud 
fra 21 bæredygtighedskriterier og fire områder: miljø, arbejdsforhold og 
menneskerettigheder, etik samt bæredygtigt indkøb. Formålet med EcoVadis-metoden er at 
måle kvaliteten af en virksomheds system for bæredygtighedsledelse. Metoden bygger på 



internationalt vedtagne principper for bæredygtighedsrapportering, og efter vurderingen 
tildeles virksomheden en samlet score. Pointene kan derefter resultere i en medalje – 
bronze, sølv, guld eller platin.  

Om Boxon 

Med vores høje kompetence og lange erfaring kan vi love vores kunder bæredygtige og 
innovative løsninger inden for pakning og emballage. Vi tilbyder alt fra enkle standardkasser 
til automatiserede pakkemaskiner. Takket være vores interne konstruktører og designere 
kan vi udvikle specialløsninger for emballager og udforme etiketter efter dine ønsker. 

Boxon har aktiviteter i Norden, Europa og Asien. Hovedkontoret ligger i Helsingborg, Sverige. 
Vi er 270 medarbejdere, og vi har en omsætning på ca. 1,8 mia. SEK. 
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