Stockholm den 17 oktober 2019 Fonden för Exportutveckling

Pressrelease
Nord-Lock Group och Re:newcell AB får
prestigefyllt exportpris
Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är
Nord-Lock Group.
Årets vinnare av priset Upcoming Star är Re:newcell AB.
H.K.H Prins Daniel medverkade då priserna delades ut idag av Fonden för
Exportutveckling vid Tendensdagen på Musikaliska i Stockholm.
Export Hermes har sedan år 1981 delats ut till svenska företag som genomfört
exceptionella exportframgångar och därigenom bidragit till svenskt välstånd. Juryns
motivering för årets pristagare lyder:
Nord-Lock Group har en vibrationssäker företagshistoria som krävt både gedigen
ingenjörskunskap och innovationer för att bli det framgångsrika exportföretaget som i det
fördolda håller ihop mycket av vad ett modernt samhälle vilar på.
Upcoming Star delas ut till ett yngre svenskt företag med stor internationell potential.
Re:newcell AB har med övertygelse om det goda kretsloppet inte bara spunnit en viral
tråd där ”second hand” fibrer ska utgöra basen för det modemedvetna klädvalet utan
också lagt grunden till ett lovande svenskt exportföretag.
”Nord-Lock Group har på ett förnämligt sätt erövrat världen inom en mycket smal men
viktig nisch – unika killåsningsbrickor som säkrar skruvförband som utsätts för kraftiga
vibrationer och dynamiska belastningar.
.
Re:newcell AB, med sin bas i svensk cellulosaforskning, är på väg att skapa ett slutet
kretslopp för fibrer inom världens modeindustri.
Dessa företag är värdiga vinnare”, säger Anders Lundwall, ordförande för Fonden för
Exportutveckling som delar ut priset.

För mer information kontakta Francesca O’Brien Apelgren, vd för Sveriges
Marknadsförbund och vice ordförande i Fondens styrelse telefon 070-660 60 67 eller

Anders Lundwall, Fondens ordförande telefon 0708-19 29 50.
OM EXPORT HERMES
Mottagare av utmärkelsen skall ha en stabil och växande export till många länder baserad
på genomtänkt marknadsföring och en god lönsamhet.
OM UPCOMING STAR
Priset delas ut till ett relativt nystartat exportföretag som uppfyller kriterierna: att vara
igång med sin internationalisering/export, att ha en intressant strategi och kunna påvisa en
stor internationell potential.
Priserna delas ut av Fonden för Exportutveckling som stiftats av Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförening, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska Institutet (FEI)
och Mercuri- Schartauanerna. Se Fondens hemsida www.exportutveckling.se.

Bildtext till bild 1
Årets mottagare av den prestigefyllda utmärkelsen Export Hermes är
Nord-Lock Group.
VD, Fredrik Meueller, Cecilia Böhm, Communications director, Lars Christensson, Business Development Director,
H.K.H Prins Daniel, Anders Manfred, Nordlock Division Director
Bildtext till bild 2
Årets vinnare av priset Upcoming Star är Re:newcell AB.
VD, Sveriges Marknadsförbund, Franscesca O´Brien Apelgren, VD Patrik Lundström , Senior Advisor Mattias
Jonsson, H.K.H Prins Daniel, Anders Lundwall ordförande Fonden för Exportutveckling.

