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Cloetta utsedd till bästa svenska corporate website 
2017 

 
Cloetta har utsetts till vinnare i Comprend Webranking för bästa svenska corporate 
website 2017. Det innebär att Cloetta får utmärkelsen för andra året i rad och behåller 
därmed första plats bland Sveriges 100 största börsföretag. 
 
Comprend webranking undersöker varje år vad målgrupperna för företagswebbplatser förväntar sig av 

företagen. 2017 har Comprend baserat rankingen på vad mer än 500 journalister, analytiker, 

investerare och jobbsökare tycker är viktigt. 800 företag i världen, däribland de 100 största noterade 

svenska företagen har rankats. 

  

Cloetta behåller i år sin position som nr 1 i Sverige på webben som kanal för företagets digitala 

kommunikation.  

 

Comprends motivering till priset 2017 bästa svenska corporate website 2017: 

"Cloetta erbjuder en enkel och intuitiv design med en bra toppmeny och en förstasida med alla 

relevanta senaste nyhetsflöden. Dessutom presenterar företaget uttömmande information i avsnittet 

Om Cloetta. Den finansiella informationen är välorganiserad i respektive sektion, vilket gör det enkelt 

att hitta. Arkiv, inte bara pressmeddelanden utan även finansiell information och CSR-rapporter, är 

fullständiga och uppdaterade med all information som är tillgänglig för nedladdning. Med dessa och 

andra aspekter är Cloettas webbplats i stort ett föredöme. " 

 

Jacob Broberg, informations- och IR-direktör på Cloetta: 

"Vi är mycket glada över att för andra året i rad vara det bolag som har den bästa websidan bland 

svenska börsbolag. Vi har under flera år arbetat med att vara bland de bästa börsbolagen inom digital 

kommunikation och denna utnämning bekräftar att vårt metodiska arbete ger resultat.” 

 

Läs hela nyheten från Comprend webranking här 

 

 

Mediakontakt 

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33. 

Om Cloetta 

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter 

säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och 

Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till 

exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta 

har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns 

tillgänglig på www.cloetta.com 
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