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Scandinavian Biogas tog hem CSR-pris
Av Mikael Nyberg

Scandinavian Biogas fick priset för bästa CSR-entreprenör när Globe Forum delade ut sitt Globe
Award.
- Det här bidrar till att förbättra vår konkurrenskraft och värdeutveckling, säger Per Ewers, vd på
Scandinavian Biogas.
Fler bolagsledningar tar till sig att frågor om bolagsstyrning, miljö- och socialt ansvar påverkar företagets riskexponering
och konkurrenssituation, särskilt när klimateffekterna av koldioxidutsläppen nu har accepterats som ett hot. Men fler goda
exempel på CSR-arbete behövs i Sverige, anser Globe Forum.
Priset delades ut på Berns i Stockholm i går i samband med konferensen Globe Forum som samlade toppolitiker,
entreprenörer och storföretag från Norden och Ryssland, Kina, Indien samt Östeuropa.
I kategorin börsnoterade företag har juryn nominerat kullagertillverkaren SKF, IKEA, Electrolux, SAS och Trelleborg.
I den andra kategorin, CSR-entreprenörer, nomineras nystartade verksamheter som strävar efter att skapa bättre sociala
förutsättningar och större miljöhänsyn. Här har juryn nominerat Climatewell, Scandinavian Biogas, Fairunlimited och
Trivector Traffic
I den tredje kategorin, forskare, har juryn sökt efter vetenskapliga insatser som ökat kunskaperna om CSR och dess
effekter, samt som går att kommersialisera. En avsikt med de tre kategorierna är att viga samman forskning,
entreprenörskap och etablerat företagande.
– Det är oerhört roligt att vi får den här utmärkelsen. Globe Award bidrar till att förbättra vår konkurrenskraft och
värdeutveckling, säger Per Ewers, vd på Scandinavian Biogas.
– Allt fler svenska företag inser att ansvarstagande lönar sig. Det vi vill premiera är att fler företag på allvar integrerar
CSR-frågor i sin verksamhet, säger Globe Forums vd Johan Gorecki, som ansvarar för Globe Award.
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USA:S FÖRSVARSMAKT BETALAR

Swedish Biofuels utvecklar
biobränsle för jetmotorer
Swedish Biofuels får två miljoner USD i forskningsanslag från USA:s försvarsmakt för att
utveckla biobränsle för jetmotorer. "Vi är mycket stolta att vår teknik har blivit utvald", säger
Angelica Hull, grundare av Swedish Biofuels.
HALVERAD ELFÖRBRUKNING

Lightlabs lågenergilampa visas för svensk
publik
Lightlab presenterar idag sin
uppmärksammade kvicksilverfria lågenergilampa
för en svensk publik. "Det nya nu är att vi har en
del elektronik till den och att vi har lyckats halvera
strömförbrukningen", säger vd Bo Madsen.
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