
  STRAX Mäster Samuelsgatan 10 SE-111 44 Stockholm

PRESSMEDDELANDE
14 december 2021

STRAX TILLDELAS ECOVADIS GULD FÖR SITT 
HÅLLBARHETSARBETE
STRAX arbetar aktivt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete, ett engagemang som nu 
belönats med en guldcertifiering av Ecovadis, den största oberoende leverantören av 
hållbarhetsbedömningar.

STRAX har deltagit i Ecovadis årliga undersökningar sedan 2013 och har tidigare uppnått 
silvercertifiering. 
Målet har däremot alltid varit att uppnå en guldcertifiering eller en ännu högre nivå.

”Efter att kontinuerligt ha arbetat med förbättringar, är vi stolta över att vårt engagemang har 
resulterat i att STRAX tilldelats Ecovadis guldcertifiering. Ecovadis certifieringstandard är den 
mest betydelsefulla hållbarhetsstandarden, inte bara inom vår bransch utan även globalt. Det 
här är både en viktig milstolpe och kvalitetsindikator för STRAX hållbarhetsarbete”, säger 
Gudmundur Palmason, VD STRAX.

STRAX är medlem i FN:s Global Compact initiativ och har satt en hög standard för verksamheten 
med ett åtagande om att konsekvent förbättra sitt arbete inom hållbarhet och socialt 
ansvarstagande. Affärsmodellen för med sig ett antal hållbarhetsutmaningar, med produktion i 
Asien och global försäljning, samt produkter som innehåller plast och elektroniska komponenter 
med batterier. Att minska bolagets miljömässiga påverkan och främja sociala hållbarhet genom 
värdekedjan är viktiga parametrar i vårt arbete, från produkt och förpackningsdesign till 
material, produktion och frakt.

”Vi satte dessa hållbarhetsfrågor högt upp på agendan för många år sedan och det har gett 
resultat på många sätt, även ur ett affärsmässigt perspektiv. Idag har vi mycket robusta 
processer för produktdesign och utveckling med hänsyn till hållbarhet, kvalitet och 
kundupplevelse. Detta gör att vi har produkter som vi kan vara stolta över och produkter som är 
uppskattade av våra kunder. Att tilldelas Ecovadis guldcertifiering är en stor milstolpe, men ändå 
bara en milstolpe på den väg jag ser framåt”, säger Gudmundur Palmason, VD STRAX.
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Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår 
varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, 
Power, Connectivity, och Personal Audio. Vår nya kategori Health & Wellness erbjuder 
märkesvaror för personligt skydd. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 
000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till 
konsument.

Helägda varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, 
AVO+, Dóttir och grell, och licensierade märken inkluderar adidas, Bugatti, Diesel, Superdry och 
WeSC. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken 
för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela 
världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 
anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.
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