
OrganoClick utvald till program för att uppnå FN:s 17
hållbarhetsmål.
Efter en global gallring har OrganoClick valts ut som ett av 16 företag, till att leda den globala affärsutvecklingen för att uppnå FN:s hållbarhetsmål.
Unreasonable Goals är ett partnerskap mellan USA: s statsdepartement och Unreasonable Group vars enda fokus är att påskynda FN:s möjligheter att nå
sina uppsatta hållbarhetsmål genom att utnyttja de befintliga marknadskrafterna.

Att bli utvald som ett av de 16 företag som får delta i detta uppdrag är en otrolig ära. OrganoClick valdes för sina innovationer och teknologier, som bidrar till
att uppnå FN:s mål nummer 12 - Sörja för hållbar konsumtion och produktionsmönster. OrganoClicks VD Mårten Hellberg; "Vi strävar efter att vara det
ledande företaget inom utveckling av hållbar kemi och material inom våra segment. Vi drivs av en "product to market" - anda inom företaget och för att
uppnå våra globala mål är vi nu redo att ta vår verksamhet till nästa nivå. OrganoClick är redo att ta ledarskap för att blotta de möjligheter som ligger framåt
när man byter nuvarande fossilbaserade material till biobaserade alternativ."

Den 25 september 2015 träffades världsledare från 193 länder i FN och antog en uppsättning av 17 hållbarhetsmål ("globala mål") för att få slut på fattigdom,
bekämpa ojämlikhet och orättvisa och ta itu med klimatförändringen till år 2030.

OrganoClick kommer att tillsammans med de andra 15 utvalda företagen från hela världen delta i ett tvåveckorsprogram i Washington DC i juli för att
utveckla sina strategier och skapa partnerskap för att hantera var och en av de 17 uppsatta målen. Tvåveckorsprogrammet kommer att samla ledare från
den amerikanska statsförvaltningen, investerare, mentorer från organisationer som Tesla, Google X, Facebook, Johnsson & Johnsson och amerikanska
multinationella företag för att aktivt arbeta med OrganoClick och de andra företagen för att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

………………………………………………………………………………………………………..

För mer information, vänligen kontakta: 

Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB

Telefon: +46 8 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

………………………………………………………………………………………………………..

Om OrganoClick  

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material
och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande
tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB), gröna biokompositmaterial under
varumärket OrganoComp®, bindemedel för nonwovenmaterial samt BIOkleen®s rengörings- och underhållsprodukter för hus och hem. OrganoClick
grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget
flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat.
OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.  


