
 

  
 

 

Rosa satsning hos Lindex ger 

miljonbelopp till cancerforskning 

Genom lyxiga lounge- och underkläder, vackra accessoarer och Cancerfondens rosa band har 

Lindex tillsammans med sina kunder under oktober månad samlat in 8,8 miljoner kronor till 

cancerforskning. Enbart i Sverige uppgår donationssumman till 5,2 miljoner kronor. 

Lindex är stolt huvudsponsor till Rosa Bandet-kampanjen sedan 2003 och gör varje år en stor 

satsning för att bidra till cancerforskning och att öka medvetenheten kring bröstcancer. 

”Jag är oerhört stolt över våra kunder och medarbetare som varje år visar så stort engagemang i 

kampen mot bröstcancer. Det är en sjukdom som tyvärr drabbar många och vi hoppas att vårt stöd 

kan bidra till ytterligare framsteg inom cancerforskningen”, säger Elisabeth Peregi, tf. vd för Lindex.  

Förutom att kunder har kunnat köpa Cancerfondens rosa band i butik har Lindex i år tagit fram 

vackra accessoarer och en lyxig kollektion med lounge- och underkläder, där i bland en mjuk 

protes-bh som kan användas med eller utan protes. 10 % av försäljningspriset från kollektionen 

doneras, medan hela summan från sålda rosa band går oavkortat till cancerforskningen. 

Sammanlagt har Lindex tillsammans med sina kunder på alla marknader bidragit med 8,8 miljoner 

kronor till cancerforskning. 

”Det behövs mer forskning för att färre ska drabbats och fler ska överleva cancer, och framgångsrik 

forskning kostar. Ett stort tack till alla som bidragit och engagerat sig under oktober månad. 

Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans ska vi besegra cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, 

generalsekreterare för Cancerfonden.   

Helt unikt och nytt för i år är Cancerfondens interaktiva rosa band som lyst upp när någon skickat 

sin omtanke och påmint om att det finns någon där ute som bryr sig, just nu. Att ingen ska behöva 

möta cancer ensam. Under oktober har bandet burits av några utvalda personer i Sverige, som på 

ett eller annat sätt berörs av cancer. Två av dessa är Lindex medarbetare som därmed satt 

ytterligare fokus på den viktiga frågan. Ta del av Annelies och Camillas egna historier här.  

Kampen mot bröstcancer är en viktig del av Lindex sociala engagemang och varje år stöttar Lindex 

Rosa Bandet-kampanjen genom olika aktiviteter på företagets alla marknader.  

För mer information om cancerforskning, besök www.cancerfonden.se  

http://about.lindex.com/se/kampen-mot-brostcancer/
http://www.cancerfonden.se/

