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Pressmeddelande, 2010-04-15

Bengt Liljedahl, Liljedahl Group får Näringslivsmedalj
för framstående entreprenörskap
Den 15 april mottar Bengt Liljedahl, ägare och grundare av Liljedahl Group, medalj
vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets
medalj är en belöning för framstående entreprenörskap. Näringslivsmedaljen delas också
följdriktigt ut av näringsminister Maud Olofsson. Högtidstalare vid mötet är professor
Ingvar Lundberg.
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag –
och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev
under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete
samt att inspirera andra.
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala
ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.
Medaljören om Näringslivsmedaljen:
– Det är fantastiskt roligt att få Näringslivsmedaljen, att uppskattas och att bli ihågkommen på det
sättet säger Bengt Liljedahl.
Motiveringen lyder:
Bengt Liljedahl har långsiktigt och målmedvetet byggt upp Liljedahl Group, som är en internationell
industri- och handelskoncern med verksamhet i Europa och Kina. Industridivisionerna tillverkar och
vidareförädlar valstråd av koppar samt förädlar valstråd i stål. Handelsdivisionerna säljer och servar
verktygsmaskiner, Volvos lastbilar samt Volvos och Renaults personbilar. Alla bolagen i koncernen
har ledande positioner på sina marknader och representerar starka varumärken. Huvudkontoret ligger
i Värnamo och efter 27 år är nu omsättningen ca 8 miljarder kr med 1 300 anställda.
– Liljedahl Group har ett långsiktigt synsätt på företagandet och relationerna med kunderna,
leverantörerna och samhället. Det är viktigt med en hållbar utveckling för koncernen och en god
soliditet som säkerställer självständighet, säger Bengt Liljedahl.
Övriga mottagare är Stefan Persson, H&M, Anette Beijer och Thomas Hedberg, Titan Television,
Stefan Mattsson, Mattssongruppen, Filippa Knutsson, Filippa K, Erik och Mats Paulsson, Peab, John
Olov Bennmarker, Aven Bolagen, Bertil Eklund, TePe Munhygienprodukter och Ove Danielsson,
Danfo.
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