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Steelwrist er anerkendt som et af Sweden’s Best Managed
Companies i 2021

Steelwrist, den globale producent af tiltrotatorer, hurtigskifte og arbejdsredskaber til
gravemaskiner, har for andet år i træk modtaget prisen Sweden's Best Managed
Companies, sponsoreret af Deloitte i samarbejde med Nasdaq.

Best Managed Companies er en kvalitetspris for at anerkende den overordnede succes for
private svenske virksomheder baseret på strategisk retning, evne til at udføre,
virksomhedskultur og økonomiske resultater.

"Det er en stor ære at blive noteret igen som et af Sveriges bedst administrerede selskaber.
Denne pris viser resultaterne og det hårde arbejde i de sidste år, som vi vil fortsætte med at
bygge videre på. Selvom vi har basen i Sverige, er vi vokser meget hurtigt til en global
virksomhed med en meget specifik Steelwrist-kultur, og denne pris tilhører alle de dedikerede
og hårdtarbejdende Steelwrist-kolleger rundt om i verden”, siger Stefan Stockhaus, Steelwrist
CEO.

"Denne pris anerkender virksomheder, der udviser enestående lederskab og engagement i at
drive rentabel vækst. De har en bevidst tilgang til at opbygge stærke teams og investere i
den fremtidige udvikling af deres talent", siger Håkan Sjögren, uafhængigt jurymedlem og
administrerende direktør og ansvarlig for noteringer på Nasdaq Stockholm.

Best Managed Companies blev etableret i Canada i 1993 og er siden blevet introduceret i
mere end 20 lande rundt om i verden. Sveriges bedst administrerede virksomheder blev
lanceret i løbet af 2018 af Deloitte i samarbejde med Nasdaq. Dette er tredje år med prisen.
En uafhængig jury har udvalgt de 13 virksomheder, der modtog årets pris.

For yderligere information, venligst kontakt:

Stefan Stockhaus
CEO
Steelwrist AB
stefan.stockhaus@steelwrist.com
+46 709981321

Om Steelwrist
Steelwrist er en global producent af tiltrotatorer, hurtigskifte og arbejdsværktøjer til gravemaskiner med
hovedsæde i Sverige. Et stigende antal kunder har værdsat et målrettet fokus på robuste og moderne produkter
kombineret med hurtig service. For mere information om Steelwrist, besøg steelwrist.com.


