
 

 

Lehdistötiedote 

Boxon on sijoittunut 5 prosentin parhaimmistoon EcoVadis -
vastuullisuusluokituksessa 

Boxon on ylpeä voidessaan ilmoittaa, että se on saanut EcoVadis Gold -tunnustuksen 
ansioituneesta kestävän kehityksen työstään vuonna 2022. EcoVadis Gold on toiseksi korkein 
EcoVadisin myöntämä tunnustus. EcoVadis on alan johtava yritysvastuullisuuden 
arviointiorganisaatio. 

"Käytämme EcoVadis-ohjelmaa saadaksemme riippumattoman vuosittaisen arvion 
vastuullisuustyöstämme ja oppiaksemme muilta yrityksiltä. EcoVadis on arvioinut työtämme 
vuodesta 2019 lähtien. Olemme erittäin ylpeitä EcoVadis-kultasertifikaatistamme ja siitä, 
että sijoituimme 5 prosentin parhaimmistoon arvioitujen yritysten joukossa. Se osoittaa, että 
olemme oikealla tiellä ja kannustaa meitä jatkamaan kunnianhimoista kestävyystyötämme", 
sanoo Boxonin vastuullisuusjohtaja Ann-Sofie Gunnarsson. 

 

    
 



"Tämä palkinto on tunnustus Boxonin kovasta työstä ja sitoutumisesta kestävän kehityksen 
tavoitteisiin. Se on työkalu, jonka avulla pyrimme aktiivisesti saavuttamaan YK:n 17 kestävän 
kehityksen tavoitetta. EcoVadis-arviointi antaa Boxonille selkeän kuvan siitä, missä sen 
kestävyystyö on vahvaa ja missä on parantamisen varaa. Asiakkaamme ja 
yhteistyökumppanimme voivat olla varmoja siitä, että työskentelemme määrätietoisesti 
kestävän kehityksen hyväksi", Ann-Sofie Gunnarsson toteaa lopuksi. 
 

Tietoja EcoVadisista 

EcoVadis on alansa johtava ja riippumaton organisaatio, joka arvioi yrityksiä 21 kestävän 
kehityksen kriteerin perusteella seuraavalla neljällä osa-alueella: ympäristöasiat, työolot ja 
ihmisoikeudet, eettisyys sekä hankintojen kestävyys. EcoVadis-menetelmän tavoitteena on 
mitata yrityksen kestävän kehityksen hallintajärjestelmän laatua. Käytetty menetelmä 
perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin vastuullisuusarvioinnin periaatteisiin, ja arvioinnin 
jälkeen yritykselle annetaan kokonaispistemäärä. Saavuttamiensa pisteiden perusteella 
yritys voi sen jälkeen saada mitalin: pronssi, hopea, kulta tai platina. 

--- 

Tietoja Boxonista 

Korkean osaamisen ja pitkän kokemuksen ansiosta voimme luvata asiakkaillemme kestäviä ja 
innovatiivisia pakkausratkaisuja. Tarjoamme kaikkea yksinkertaisista vakiolaatikoista 
automaattisiin pakkauskoneisiin.  Suunnittelijoidemme avulla voimme kehittää erityisiä 
ratkaisuja pakkauksiin ja suunnitella etikettejä asiakkaiden toiveiden mukaan. 

Boxon toimii Pohjoismaissa, Euroopassa ja Aasiassa. Pääkonttori sijaitsee Helsingborgissa 
Ruotsissa. Yrityksellä on noin 270 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 1,8 miljardia Ruotsin 
kruunua. Yrityksellä on noin 260 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 1,3 miljardia Ruotsin 
kruunua. 
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