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EVVA vinner hållbarhetspriset TRIGOS 
EVVA tilldelades utmärkelsen i kategorin klimatskydd för clean production. 
 
TRIGOS är Österrikes mest ansedda utmärkelse för ansvarsfullt företagande och har delats ut sedan 2004. Priset 
går till företag som leder utvecklingen och fungerar som föredömen när det gäller ansvarsfullt företagande och 
hållbarhet. De bidrar i hög grad till en hållbar utveckling av ekonomin, samhället och miljön. EVVA nominerades i 
kategorin ”Klimatskydd” - för de omfattande initiativen för central byggkontrollteknik och ren produktion. Exakt 
nio år efter att ha vunnit TRIGOS i kategorin ekologi, den viktigaste utmärkelsen för hållbarhet, vann EVVA TRIGOS 
i kategorin klimatskydd. 
 
Expertjuryn i toppklass delade ut Trigos till EVVA för det centrala byggnadskontrollsystemet och främjandet av ren 
produktion. - Hos EVVA, proffs på tillträdessystem, värmer och kyler en artificiell intelegens byggnaderna på 
fabriken, vilket sparar enormt mycket el. EVVA minskar användandet av olja, emulsioner  och vatten i 
produktionslinan och uppnår en ren produktion, lyder motiveringen. De vinnande företagen kännetecknas av 
förankring av ansvarsfulla åtgärder i kärnverksamheten, innovativa initiativ och bidrag till FN:s hållbarhetsmål. De 
utdelade priserna har designats av gabarage upcycling design.  
 
En utmärkelse för alla medarbetare på EVVA 
Efter TRIGOS-utmärkelsen 2012 och nomineringen 2015 kom EVVA nu till final för tredje gången. Och det med 
bravur. - Denna framgång är alla EVVA-medarbetares förtjänst som bidrar med sitt hållbara engagemang. Vi är 
därmed ett av Österrikes mest hållbara företag, glädjande nog Nicole Ehrlich-Adám, CPO EVVA 
Sicherheitstechnologie GmbH. Även Stefan Ehrlich-Adám, VD för EVVA-gruppen, är glad över TRIGOS-priset: - Bara 
det att vi nominerades till priset understryker vår roll som förebild inom CSR. Att vi till slut kunde stå oss mot övriga 
företag visar att vi har höga CSR-krav inom alla delar av företaget. 
 
TRIGOS är ett av de viktigaste hållbarhetspriserna i Centraleuropa. 
Spänningen höll i sig ända till slutet både live och via livestream: EVVA nominerades tillsammans med två andra 
företag till TRIGOS i kategorin klimatskydd. Totalt 150 företag hade ansökt om priset. På en högtidlig ceremoni tog 
produktionschefen Martin Van Berkum emot TRIGOS-priset. - Det är en väldigt stor ära för mig att ta emot detta 
viktiga pris å alla EVVA-medarbetares vägnar. Denna utmärkelse visar att våra år av insatser på området clean 
production har gett resultat, betonar Van Berkum. 
 
EVVA:s hållbarhetsrapport 
All information om EVVA:s projekt på området miljö, ekonomi och samhälle finns i den digitala 
hållbarhetsrapporten på www.evva.com/nachhaltigkeit och nu även på engelska på www.evva.com/sustainability 
 
Till TRIGOS-fotogalleri: TRIGOS Awardverleihung 2021 | Flickr 
 
EVVA har i 100 år varit synonymt med mekaniska och elektroniska tillträdessystem av högsta tekniska standard. 
Det som började 1919 med grundandet av ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA) är ännu idag en 
central del av företagets filosofi: Vi forskar själva, vi utvecklar själva och vi tillverkar våra innovativa 
tillträdessystem själva. EVVA drivs som familjeföretag och hör till de mest framgångsrika företagen i branschen 
internationellt: vi har för närvarande mer än 300 patentansökningar, dotterbolag i tio europeiska länder samt 
distributörer världen över. 
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