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Pressmeddelande  

Malmö 2018-03-07  

 

Kährs Group får pris för CSR-arbete från Saint-Gobain Building Distribution 
Kährs Group, en svensk Europaledande tillverkare inom trägolv och PVC-fria plastgolv, har 
tilldelats pris för sitt arbete inom samhällsansvar från Saint-Gobain Building Distribution. Kährs 
Group utsågs till bästa aktör inom Corporate Social Responsibility bland koncernens europeiska 
leverantörer. 

 
Kåre O. Malo, vd för Saint-Gobain Building Distribution, Tobias Blumer, Kährs Group och Jean-Jacques Bourhis, 
Procurement & Marketing Director, Saint-Gobain Building Distribution. Foto: Building Distribution Sector of 
Saint-Gobain 
 

Vid Saint-Gobain Building Distributions partnermöte i Paris fick Tobias Blumer från Kährs Group i 
Frankrike ta emot utmärkelsen från Kåre O. Malo, vd för Saint-Gobain Building Distribution Sector. 

Saint-Gobain Building Distribution genomför omfattande utvärderingar av sina affärspartners som 
beaktar alla aspekter inom ansvarsfulla affärsmetoder, och Kährs Group utsågs till nummer ett 
bland bolagets europeiska leverantörer. 

”Vi är väldigt stolta att få detta erkännande för vårt engagemang att utveckla Kährs Groups 
verksamhet till att bli långsiktigt hållbar. Det är särskilt uppmuntrande att ta emot utmärkelsen från 
ett bolag som Saint-Gobain, som är välkända för sina aktiviteter och initiativ inom samhällsansvar,” 
säger Christer Persson, vd och koncernchef för Kährs Group. 
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Saint-Gobain finns representerat i 67 länder med mer än 179 000 anställda. Inom segmentet 
Building Distribution finns över 63 000 medarbetare och mer än 4 100 försäljningsställen i 23 
länder, med ett omfattande nätverk av generalist- och specialistverksamheter som levererar 
lösningar på marknaderna för ombyggnation, nybyggnation och renovering. 
 

För ytterligare information, kontakta: 
Helén Johansson, Corporate Communication, Kährs Group, tel: +46 70 364 60 30 

 

Om Kährs Group  
Kährs Group är en Europaledande golvtillverkare inom trä- och plastgolv med en rad starka 
varumärken såsom Kährs, Karelia och Upofloor i portföljen. Kährs innovationer har format 
branschen genom historien och företaget arbetar målmedvetet med att förse privata, kommersiella 
och offentliga rum med miljömässigt anpassade golvlösningar med lång livslängd. Kährs Group 
levererar produkter till mer än 70 länder och är marknadsledande i Sverige, Finland och Ryssland, 
samt har en stark position även på andra viktiga marknader som Norge, Storbritannien och 
Tyskland. Bolaget har cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning på över 3 miljarder SEK. 
www.kahrsgroup.com  

 

http://www.kahrsgroup.com/

