
Kære alle 

Traditionen tro skal vi atter i år uddele Business Fredericias Erhvervspris. Normalt 
har vi overrakt erhvervsprisen ved Nytårskuren i januar. Det kunne desværre ikke 
lade sig gøre og vi har derfor valgt at overrække prisen i dag på vores 
generalforsamling noget forsinket pga. Corona restriktionerne. 

Erhvervsprisen har tidligere været uddelt til Process Engineering, Fredericia 
Shipping, Ti Trin Ned, DLG og Kentaur. Foruden at få den ære at være med i dette 
fine selskab følger der omtale, et diplom og en check på 10.000 kr. 

Nu er det så sjette gang at Erhvervsprisen skal uddeles:   

Business Fredericias bestyrelse har indstiftet erhvervsprisen for en person eller en 
virksomhed i Fredericia kommune, som har gjort en særlig flot indsats i 2020. Igen i 
år har vi haft et stærkt felt at vælge imellem.   

Der har været 29 emner med i bunken og 5 som har været igennem endnu en runde 
i bestyrelsen før man traf sit valg. 

Der er truffet et valg af bestyrelsen i Business Fredericia: 

• Virksomheden er en lokalt ejerledet virksomhed. 
• Virksomheden blev stiftet i 1967 og kunne i 2017 fejre 50 års jubilæum 
• Virksomheden ligger i dag samme sted, hvor det hele begyndte, men er siden 

slutningen af 1960’erne vokset betydeligt. Der er tilkøbt bygninger for at 
tilføre lagerplads og produktionskapacitet. 

• Virksomheden har i dag 45 ansatte     
• Virksomheden genererede et overskud på 2,2 mio. kr. i 2020 
• Virksomhedens ejere har gennem et langt sejt træk, og med usædvanlig 

passion, dygtighed, energi og flid opbygget en forretningsmodel der virker 
med et niche produkt. Der er igennem årene produktudviklet og 
virksomheden har formået løbende at introducere nye produkter/modeller på 
verdensmarkedet.  

• Virksomheden præsterer håndværk fra aller øverste hylde i forbindelse med 
fremstilling af dens unikke produkter, som er i verdensklasse 

• Virksomheden har for 4 gang indenfor sin branche vundet Oscar prisen – i 
2003, i 2008 og i 2016 og i 2021 

• Så godt som hele produktionen går til eksport til en særdeles købestærk 
målgruppe, som sætter pris på høj kvalitet og ydeevne 


