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Malmöföretag prisades på Galakväll 2010
På Galakväll på Malmö Opera tidigare ikväll korades vinnare i fyra kategorier
inför fullsatt salong.
Årets Företagare i Malmö 2009
Vinnare: Erling Pålsson, Sydtotal AB
Juryns motivering lyder:
Årets företagare har sett marknadens behov och skickligt tagit tillvara och
utvecklat sin affärsidé till en framgångsrik verksamhet.
Tillväxt o lönsamhet har varit utmärkande vilket skapat handlingsfrihet och
expansionsmöjligheter.
Med stark drivkraft har Årets företagare legat steget före och med sporten
som förebild skapat ett framgångsrikt arbetslag. Med engagemang både i
företaget och i de lokala nätverken har Årets företagare byggt sin framgång –
”bara på luft”! Årets Företagare 2009 är Erling Pålsson, Sydtotal AB.
Övriga finalister i kategorin Årets Företagare 2009:
•
•

Kajsa Knapp & Christian Omander, Omander & Co
Ina Nissen & Mikael Cederhag, Rubin Medical

Malmö stads näringslivspris inom Upplevelseindustrin 2009
Vinnare: Doc Lounge (kontaktpersoner Camilla Malmberg, Kerstin Übelacker)
Juryns motivering lyder:
“Årets pristagare har skapat en gränsöverskridande plattform som gett en
snabbt växande publik tillgång till nya upplevelser. Grundad av en grupp med
solid Malmö-förankring och som representanter för den nya malmöandan the sky is the limit. Pristagarens idé har snabbt spridit sig utanför Malmös

gränser. Den visar på att det går att skapa nya affärsmodeller och därmed
större utrymme för kreatörer i en annars tuff bransch. För att de gör Malmö
till en intressantare stad, för att de berikar våra liv och för att de spridit en
liten bit av Malmö till den övriga världen.
Övriga finalister i kategorin Malmö stads näringslivspris inom
Upplevelseindustrin 2009
•
•

Bambuser, Måns Adler
Trio Restaurant, Erik Berne, Sebastian Persson och Ola Rudin

Malmö stads näringlivspris inom Mångfald 2009
Vinnare: Comparative AB, Beata Sjöborg, VD
Juryns motivering lyder:
De servar med engagemang när de jobbar åt andra. På företaget tar de hand
om varandra. Att rekrytera med mångfald är alltid rätt när kunder ska
bemötas på bästa sätt. Olikheter är en tillgång på flera plan, här anställs inte
en till likadan.
Och mångfald kan komma i jämställdhetsform, i en bransch där kvinnan är
norm.
Övriga finalister i kategorin Malmö stads näringslivspris inom Mångfald 2009
•
•

Pharmadent AB, Bertil Månsson och Peter Mårtensson, ägare
IKEA Malmö, Gordon Gustavsson, varuhuschef

Malmö stads näringslivspris inom Life science 2009
Vinnare: Professor Jan Nilsson, CRC UMAS
Juryns motivering lyder:
Årets pristagare har under de senaste åren upplevt en väsentlig framgång i
utvecklingen av produkten i sin verksamhet. En av anledningarna bakom
denna framgång är forskning av grundvetenskaplig karaktär som nu är på väg
att förvandlas till kommersiella produkter.
Ett lysande exempel på detta är den unika forskning, som i ett tidigt skede,
nu lett till studier hur åderförkalkning kan botas hos människor.
Övriga finalister i kategorin Malmö stads näringslivspris inom Life science

2009
•
•

Professor Maria Nilner och Docent EwaCarin Ekberg,
Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola
Integrerad Närsjukvård Malmö KB

Näringslivsdag och Galakväll arrangeras av Malmö stad, Swedbank, Svenskt
Näringsliv och Företagarna. Prissumman uppgick till 30 000 kronor per pris.
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För ytterligare information, var god kontakta:
Pehr Andersson, Näringslivsdirektör
Telefon 040- 34 17 20
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