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Skriv ut

Nomineringarna klara till
priset för ”Corporate social
responsibility”
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.

Schlagerkungen Bert
Karlsson kör Skoda

På
Ciao får du tips om din
ekonomi. Vilken bank ger
bästa service och var finns
de lägsta räntorna på lån?
Vi har förslag på en bra
försäkring och hur mycket
el kostar från olika elbolag.

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.

Månadsfinal med Sanna
Nielsen

[24/1] Steg mot fred och
stabilitet i det krigshärjade
östra Kongo

I den andra kategorin - entreprenörer - nomineras nystartade verksamheter
som strävar efter att skapa bättre sociala förutsättningar och bidra till en
bättre miljö.

[24/1] Neste Oil välkomnar
EU-kommissionens
målsättning

– 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.

[24/1] TietoEnator inleder
förhandlingar om
personalpåverkande
åtgärder

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.

[24/1] Scans
mottagningsplikt av djur i
norra Sverige

Ainbusk fortsätter med
sin Piaf-Succé

[24/1] Yrkesofficerare
coachar näringslivet

Gratis nyhetsbrev med de
hetaste nyheterna!
Ange din email:

[24/1] The Empire ny
partner för Jarden
Corporations
luftmiljöprodukter

[24/1] USA:s ambassadör
till Energisession 2008 i
Göteborg
[24/1] Skapar ett av
Sveriges största
transportföretag

registrera

[24/1] Värdefulla skogar
nära tätorter hotas

Blir störst på
termologistik i Norden

[24/1] Lagerhaus öppnar i
Sundsvall
[24/1] Sparnytt – Bra
sparkonto slår korta
räntefonder
[24/1] Landstingen bäst på
miljöanpassad upphandling
[24/1] 2007 blev ännu ett
rekordår för turismen i
Malmö
[24/1] Atlas Copco
Specialty Rental först med
trippelcertifiering
[24/1] Nytt Park Inn i
Sandton, Johannesburg
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