
Lindex kunder samlar in rekordbelopp till barn på flykt

Lindex kunder har genom möjligheten att ’Runda upp’ i alla svenska butiker samlat in ett rekordstort belopp till UNCHR:s arbete i den
pågående flyktingkrisen.

Insamlingen nådde hela 2 244 259 kr. Aldrig tidigare har en insamling genom ’Runda upp’ fått så snabbt och stort gensvar från kunderna. Redan under första
veckan hade Lindex kunder tillsammans samlat in 1 miljon kr.

”Rekordinsamlingen har verkligen visat att flyktingkrisen är en fråga som engagerar och berör många av våra kunder. Jag vill rikta ett stort tack till alla som
varit med och bidragit. Tillsammans har vi gjort en positiv skillnad för barn på flykt och vi är oerhört stolta över att kunna bidra till UNHCR:s viktiga arbete”,
säger Elisabeth Peregi, Sverigechef på Lindex.

Att bidra i olika projekt är en viktig del av Lindex sociala engagemang. Vid katastrofsituationer är kundernas gåvor genom Runda upp ett viktigt bidrag till det
arbete som UNHCR gör. Läs mer om Lindex sociala engagemang här.

”Ett stort tack till Lindex kunder som gett sitt stöd till UNHCR:s arbete för människor på flykt från sina hem. Det betyder mycket och kommer kunna ge
flyktingar det skydd och den nödhjälp de så desperat behöver”, säger Katinka Lindholm, generalsekreterare på Sverige för UNHCR.
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UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. När en flyktingkris inträffar är UNHCR
först på plats och erbjuder nödhjälp, som mat, vatten och tak över huvudet.

För mer information, kontakta;
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Lindex är en av Europas ledande modekedjor med över 490 butiker på 18 marknader. Vår affärsidé är att erbjuda ett inspirerande och prisvärt mode. Lindex
sortimentet omfattar flera modekoncept inom dam-, barn- och underkläder för modeintresserade kvinnor. Lindex är en del av den finländska börsnoterade
koncernen Stockmann. Ytterligare information finns på www.lindex.com


