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Den 7 maj 2008 delas Globe Award ut för andra gången till de svenska företag och organisationer som har kommit
längst med att integrera ”Corporate social responsibility” (CSR) i sin verksamhet. Nu är de nominerade till Globe
Award 2008 utsedda. De är indelade i kategorierna börsnoterade bolag, entreprenörer och forskare.
Liksom i fjol är det hård konkurrens inför Globe Award 2008, som delas ut vid en ceremoni den 7 maj i Stockholm i
samband med konferensen Globe Forum 2008. Syftet med priset är att uppmärksamma företag och organisationer som
har varit framstående när det gäller att integrera hänsyn till sociala och miljömässiga frågor i sin verksamhet. En avsikt
med att dela in priset i tre kategorier är att skapa dynamik och synergier mellan börsbolag, entreprenörer och forskare.
I kategorin börsnoterade bolag har juryn nominerat nio svenska företag.
– Att CSR-arbetet är börsvärdespåverkande uppfattas av allt fler investerare. Med en bra CSR-rating, som de
nominerade bolagen har, är de bättre rustade för att möta framtiden, säger jurymedlemmen Lars-Olle Larsson,
specialistrevisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
I den andra kategorin - entreprenörer - nomineras nystartade verksamheter som strävar efter att skapa bättre sociala
förutsättningar och bidra till en bättre miljö.
– Det är entreprenörer som löser de stora problemen. Därför är det viktigt att skapa goda förutsättningar för
entreprenörer att så att de kan förverkliga sina idéer och bygga företag. Att bli nominerad till Globe Award innebär
välförtjänt uppmärksamhet och en knuff i rätt riktning, säger Johan Gorecki, grundare av Globe Forum Business
Network och ordförande i Globe Awards jury.
Priset i den tredje kategorin - forskare - delas ut till forskargrupper ansvariga för vetenskapliga insatser, som har ökat
kunskaperna om CSR samt dess effekter, och som går att kommersialisera.
– Forskning om CSR ökar kraftigt vid svenska universitet och vi hoppas kunna bidra till den utvecklingen, säger
Tommy Borglund, senior konsult vid Hallvarsson & Halvarsson.
För mer information vänligen kontakta Johan Gorecki, grundare av Globe Forum Business Network och ordförande i
Globe Awards jury, på tel.
0704 82 82 82
eller johan.gorecki@globeforum.com Se även
www.globeforum.com

NOMINERINGAR
BÖRSNOTERADE BOLAG:
Axfood
Electrolux
Ericsson
Hennes & Mauritz
Holmen
Lindex
SAS
Skanska
AB Volvo
ENTREPRENÖRER:
Arontis
BioCompoTech
ChromoGenics
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Fair Unlimited
Nanofreeze Technologies
Parans
Rehact
Stridsberg Powertrain
Umbilical Design
FORSKARE:
Centre for Business in Society, CBiS, Göteborgs universitet
Sustainable Investment Research Platform, SIRP, Umeå universitet
Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet
Företagsekonomiska institutionen vid Örebro universitet
JURY
Marianne Bogle, CSR Sweden
Tommy Borglund, Hallvarsson & Halvarsson
Claes Cronstedt, internationell bolagsjurist
Magnus Enell, International Institute for Industrial Environmental Economics och Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Magnus Furugård, GES Investment Services
Johan Gorecki, Globe Forum Business Network AB
Emma Ihre, Ethix SRI Advisors
Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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