
Lindex-konsernet samlet inn et rekordbeløp på 17.3 millioner kroner til
kreftforskning

Sammen med sine kunder donerer Lindex rekordbeløp til kreftforskning. Donasjonen på
alle Lindex’ salgsmarkeder utgjorde i år 17.3 millioner kroner, hvorav 3,9 millioner
kroner er samlet inn i Norge og donert til Rosa sløyfe-aksjonen.

"Vi er så stolte og glade for at vi sammen med kundene våre kan bidra med et
rekordbeløp på 17.3  millioner kroner til viktig kreftforskning. Alt dette er takket
være den fantastiske innsatsen til våre ansatte og kunder. Vi håper at
kampanjebudskapet «Support your sisters» har formidlet hvor viktig det er å
undersøke brystene sine regelmessig", sier Sanna Lindgren, Director of Culture &
Communications.

Lindex har solgt årets Rosa sløyfe designet av byTimo i sine butikker og på lindex.com, hvor alt
salg doneres til Rosa sløyfe. I løpet av oktober ble også ti prosent av alt BH-salg donert til
kreftforskning.

I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen bak Rosa sløyfe-aksjonen, og i år har
Lindex sammen med sine kunder samlet inn 3.9 millioner kroner til aksjonen.

"Vi er utrolig takknemlige for alle som har støttet Rosa sløyfe-aksjonen, og for at Lindex har
bidratt til å formidle budskapet om tidlig oppdagelse. At Lindex sammen med sine kunder har
samlet inn 3.9 millioner kroner til årets aksjon er helt fantastisk. Pengene som er samlet inn vil
hjelpe mange brystkreftpasienter i fremtiden", sier aksjonsleder Marit Sophie Egge.

Lindex har siden oppstarten i 2003 bidratt med 177 millioner kroner til kreftforskning både i
Norge og andre salgsmarkeder gjennom lokale organisasjoner.



For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Sales and Marketing Manager
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 440 butikker i 18 land og salg online
over hele verden gjennom tredjepartspartnerskap. Lindex tilbyr inspirerende og prisgunstig
mote, og sortimentet inkluderer flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og
kosmetikk. Lindex vokser, både i egne kanaler, franchise og sammen med globale
moteplattformer. Lindex høyere formål er å styrke og inspirere kvinner overalt, og Lindex
bærekraftløfte er å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner ved å styrke kvinner,
respektere planeten og sikre menneskerettighetene. Lindex er et heleid datterselskap av
STOCKMANN plc. Mer informasjon er tilgjengelig på www.lindex.com.
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