Vinder af Business Fredericias Erhvervspris 2016
Stort tillykke til Fredericia Shipping A/S der er tildelt Erhvervsprisen 2016
blandt 14 nominerede.
Udvælgelseskriterier - Vinderen skal have vækstdrive
Med prisen hædrer vi en person, en gruppe personer, en virksomhed eller institution, som gennem en særlig
indsats kan fremhæves som en inspirationskilde til at vise vejen til øget vækst og udvikling i Fredericia
Kommune.

Udvælgelse
Business Fredericia står for at kvalificere kandidater, og bestyrelsen udvælger vinderen.

Begrundelsen for valget af årets vinder
Fredericia Shipping er en lokal og solid virksomhed etableret i 1973. Nuværende ejer og direktør er anden
generation og overtog ledelsen i 1996.
Virksomhedens ejer har gennem dygtighed og flid udviklet en spændende, som i dag fremstår som en
moderne og international virksomhed - klar til yderligere vækst. Derudover matcher virksomheden de
styrkeområder, vi har særligt fokus på i Fredericia.
Virksomheden er i markant vækst med en voksende bruttofortjeneste på knap 20 mio. kr. i 2011 til ca. 60
mio. kr. i 2015. Antal ansatte har i perioden været stabil mellem 61 og 65 personer.
Udbygning i Taulov - Fredericia Shipping er i færd med at udvikle den 150.000 m2 store grund i Taulov til
komplementær aktivitet i forhold til virksomhedens øvrige aktivitetsområder på Fredericia Havn, herunder
pakhus-virksomhed, kørsels- og logistikvirksomhed og jernbanetrafik baseret på eget sidespor på området.
En aktiv spiller i advisory boardet for DanmarkC Transport og Logistik - Virksomhedens direktør, Klaus G.
Andersen, er qua sit engagement i bl.a. advisory boardet for DanmarkC Transport og Logistik et stort aktiv
for Fredericia Kommune i bestræbelser på at bevare og udbygge førerpositionen inden for transport og
logistik i niveau af en Europæisk hub.
Socialt ansvar og bankende hjerte for Fredericia - Virksomheden har haft 8 personer i jobtræning og
praktikforløb i de senere år og støtter aktivt kultur- og idrætslivet i byen og bakker altid op om byens
udvikling.
Der er således en klar forventning til, at Fredericia Shipping i de kommende år vil skabe yderligere vækst til
gavn og glæde for Fredericia og således forblive et forbillede for andre transport og logistikvirksomheder
især men også for virksomheder fra andre brancher.

Business Fredericias Erhvervspris uddeles årligt, første gang for 2015, med prisen følger et diplom
og en check på 10.000 kr.
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