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Näringslivsmedaljen är kronan på verket!
Idag delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut årets Näringslivsmedaljer till elva entreprenörer.
Årets medaljörer mottar medaljen ur näringsminister Maud Olofssons hand vid en ceremoni på
Riddarhuset. Medaljörerna har genom sitt framgångsrika entreprenörskap väsentligt bidraget
till utveckling inom svenskt näringsliv. Som kronan på sitt livsverk får de Näringslivsmedaljen,
dessa nutidens patrioter.
– Kungliga Patriotiska Sällskapet belönar med Näringslivsmedaljen goda patrioter i ordets
ursprungliga bemärkelse. Människor som inte bara arbetar för egen vinning, utan även bidrar till
det allmännas bästa. I detta fall genom att utveckla sina företag, skapa arbetstillfällen och
utveckling i svenskt näringsliv. Viljan att verka också för samhället är en drivkraft som växer om
den uppmärksammas och belönas. Därför är Näringslivsmedaljen en viktig, symbolisk krona på
medaljörernas livsverk, säger ordförande Johan Nordenfalk.
Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter, vad som förenar är att de under lång tid
byggt upp en framgångsrik verksamhet. Ofta har de också revolutionerat sin marknad, som H&M eller
tagit hand om en marknad som ingen annan vill ha, som Danfo. Vid urvalet tas hänsyn till en rad
faktorer som lönsamhet, innovation, marknadsföring och sysselsättning. Företagen ägs av medaljören
helt eller delvis. Förslagsställare är ledamöter i Sällskapet, ofta med lokal förankring och kännedom
om näringslivet i sin region, som landshövdingar m fl.
Årets medaljörer är:
Stefan Persson, H&M, Stockholm
Filippa Knutsson, Filippa K, Stockholm
Erik och Mats Paulsson, Peab m fl, Stockholm resp Förslöv
Bengt Liljedahl, Liljedahl Group, Värnamo
Stefan Mattsson, Mattssongruppen, Uddevalla
John Olov Bennmarker, Aven Bolagen, Hudiksvall
Ove Danielsson, Danfo, Nora
Bertil Eklund, TePe Munhygienprodukter, Malmö
Anette Beijer och Thomas Hedberg, Titan Television, Stockholm

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan 1700-talet stött utvecklingen av svenskt näringsliv.
Medaljen som delas ut är i guld och av första storleken med gulgrönt band och kallas för
Näringslivsmedaljen – ”Medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv”.
Medaljerna delas ut idag kl 17.00 på Riddarhuset i Stockholm.
För ytterligare information och bilder vänligen kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, vxl. 08-611 12 62, direkt 08-611 72 64,
Mobil 070-36 77 646, e-mail: marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se för mer information och bilder.

