Wiley X EMEA vinder erhvervspris

Direktør, Wiley X EMEA, Jan Mikkelsen (tv) og Direktør, Spar Nord Hostebro, Franck Svanborg (th)

Spar Nord og BDO anerkender små og mellemstore virksomheders, der skaber vækst, med en
nystiftet pris kaldet ’Succesvirksomhed 2019’. Wiley X EMEA i Vemb får tildelt prisen for
kontinuerlig vækst og resultater.
”Med ’Succesvirksomhed 2019’ ønsker vi først og fremmest at hædre de bundsolide danske
virksomheder, der mestrer det lange seje træk. Virksomheder, som ikke nødvendigvis får
opmærksomhed med innovative produkter, storstilede eksporteventyr eller kortvarige og lodrette
vækstrater, men som er hverdagens helte”, siger Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i
BDO.
Prisen vækker naturligvis både glæde og stolthed i Vemb, hvor hovedkvarteret for Wiley X EMEA
har base.
”Vi stræber jo efter kvalitet i alt, hvad vi gør. Vores produkter såvel som driften. Dette understreger
at vi gør noget rigtigt,” udtaler Jan Mikkelsen, medejer og direktør i Wiley X EMEA
Wiley X EMEA sælger sol- og sikkerhedsbriller både med og uden styrke til hele Europa,
Mellemøsten og Afrika.

Prisen som succesvirksomhed bliver givet til en række små og mellemstore virksomheder, der
gennem de seneste fem år har vist:
• Kontinuerlig vækst i resultat før skat
• Sundhed i seneste regnskabsår
• Kontinuerlig vækst i egenkapital
• Forrentning af egenkapital
”De sidste 10 år er det bare hvert år blevet lidt større og lidt bedre. Men denne pris får os ikke til at
sige: Nu har vi nået målet. Tværtimod. Den motiverer os bare til at blive ved med at skabe vækst og
blive ved med at levere højkvalitetesprodukter til hele Europa, Mellemøsten og Afrika,” siger Jan
Mikkelsen.
Om Wiley X:

Som en af de førende producenter indenfor sol- og sikkerhedsbriller, eksisterer Wiley X fordi de anerkender at nutidens
livsstil udgør en konstant trussel mod øjnene. Alle Wiley X produkter udsættes for adskillige krævende tests for at kunne
blive certificeret til EN.166 og ANSI Z87-1 – faktisk er Wiley X det eneste solbrillemærke i verden, hvis komplette
kollektion er certificeret i henhold til EN.166
Wiley X’s konstant voksende produktserie inkluderer briller til arbejdspladsen, jagt, sejlads, fiskeri, militæret, politiet
og ikke mindst moderigtige, funktionelle solbriller til enhver udendørs aktivitet.
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