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ALFA LAVAL France
« Prix d’Excellence 2017»
RECIPHARM (SAS) France
« Prix d’Excellence 2017 -Sciences de la Vie »
Frankrikes President Emmanuel Macron och Sveriges Premiärminister Stefan
Löfven undertecknade den 17 november i Göteborg ett strategiskt partnerskap
för

innovation

inom

digital

omvandling

och

gröna

lösningar.

Svenska Handelskammaren i Frankrike (CCSF) delar idag ut sitt företagspris
« le Prix d’Excellence 2017 » till två innovativa svenska företag som specifikt
utmärkt sig på den franska marknaden. Den 27 november 2017 överlämnas
dessa utmärkelser av Sveriges Ambassadör i Frankrike, Veronika WandDanielsson,

under

en

näringslivsafton

organiserad

Handelskammaren i Frankrike på Petit Palais i Paris.

av

Svenska

Svenska Handelskammaren i Frankrike, 24 november 2017

Genom utmärkelsen av le Prix d’Excellence 2017 till Alfa

Laval France, dotterbolag till Alfa

Laval AB, ett världsledande industriföretag med kärnverksamhet inom värmeöverföring,
separering och flödeshantering, vill juryn framförallt hylla företagets över hundraåriga närvaro
och framgångar på den franska marknaden, samt belöna Alfa Laval som innovationsdrivande
aktör inom grön teknologi.
Juryns val motiveras huvudsakligen av följande faktorer :
- Med sina 2500 patent bidrar Alfa Laval till att optimera energiåtervinning, effektivisera
vattenrening och till att bättre respektera industriella normer för en renare miljö.
- Alfa Lavals 110-års jubileum i Frankrike under 2017.
- Bolagets investeringar i Frankrike, framförallt inom forskning och utveckling, där Alfa Laval har
två R&D center och ett kompetenscenter. Frankrike motsvarar 7,5% av gruppens totala R&D
aktiviteter och produktionsinvesteringar.
- Innovativa lösningar för energieffektivisering. Sedan ett tiotal år har gruppen nämnvärt
förstärkt sin aktivitet för svetsade plattvärmeväxlare, produkter som är skapade för
energieffektivisering i industriella miljöer. Frankrike blev ett givet val för gruppen för att
etablera en av sina globala Business Unit för samtliga internationella marknader och ett viktigt
expertcenter för sina kompakta värmeväxlare.
Genom

utmärkelsen

av

le

Prix

d’Excellence

2017

-

Sciences

de

la

vie

till

Recipharm (SAS) France,

den franska fillalen till Recipharm AB, ett företag med
verksamhet inom R&D, tillverkning av läkemedelsprodukter, produktion av material till kliniska
prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling, vill juryn uppmärksamma
Recipharms enastående tillväxt på den franska marknaden och dess investeringar inom
innovation och hållbar utveckling inom life science sektorn.
Juryns val motiveras huvudsakligen av följande faktorer :
-

En stark tillväxt sedan 2007 med uppköp och investeringar i fyra produktionsenheter i
Frankrike: Tours, Dijon, Bordeaux och Colmar.
En global omsättning på ca 500 miljoner euro under 2016, varav mer än 20% i Frankrike. För
Recipharm i Frankrike motsvarande detta en ökning av omsättningen med över 50% under ett år.
En fördubblad marknadsandel i Frankrike mellan 2013 och 2016.
En export av nära tre fjärdedelar av de tillverkade läkemedelsprodukterna i Frankrike.
Investeringar i teknologi och kompetens som bidrar till att placera Frankrike som en
framstående och konkurrenskraftig aktör inom läkemdelsproduktionen – och stärker dess
ställning som en mycket lovande framtida marknad.
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