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SCANIA FRANCE
erhåller företagspriset « Prix d’Excellence 2016 »
Måndag den 28 november delar svenska Svenska Handelskammaren i Frankrike
ut årets företagspris « Prix d’Excellence » till SCANIA FRANCE. Utmärkelsen
överlämnas av Svenska ambassadören i Frankrike, Veronika Wand-Danielsson,
under högtidliga former i samband med en stor fransk, svensk och nordisk
näringslivskväll i Paris,
Juryn för Svenska Handelskammaren vill genom utdelningen av Prix d’Excellence 2016
uppmärksamma Scanias franska dotterbolag, SCANIA FRANCE, för exceptionella
framgångar på den franska marknaden med sina produkter och sin kända profil som viktig
aktör för hållbar utveckling.

Juryns val motiveras främst av följande faktorer:
-

-

-

Det franska företagets strävan att bidra till energiomställningen, vilket gjort Frankrike
till världsledande för Scanias gasdrivna fordon ;
en framgångsrik industristrategi baserad på en drastisk minskning av CO2 utsläpp och
utsläppen av fina partiklar genom ett brett utbud av alternativ till användningen av
diesel för sina fordonsmotorer såsom bioetanol, biogas och hybrida eller elektriska
lösningar;
det kontinuerliga engagemanget av SCANIA FRANCE, som etablerades för fyrtio år
sen i Frankrike och idag har omkring 2 500 anställda, och vars montageanläggning i
Anger som invigdes 1994 har producerat 200.000 lastbilar;
den stadiga tillväxten för SCANIA FRANCE med till dags dato 12,85 %:s
penetration, en marknadsandel som fördubblats på fyra år.

Prix d’Excellence 2016 går i effektivitetens och den hållbara utvecklingens
tecken.
Prix D’Excellence är en utmärkelse som delas ut årligen för att belöna svenska företag som
särskilt utmärkt sig på den franska marknaden för kommersiell framgång, vinst,
marknadsandelar, kunnande, innovation, ledarskap, motivation av anställda, produktkvalitet,
produktions- och distributionsmetoder, samt utvecklingen av Fransk-svenska synergier.
Prix d’Excellence ceremonin 2016 äger rum under en fransk, svensk och nordisk
näringslivsafton på Palais de la découverte i Paris, organiserad av Svenska Handelskammaren
i Frankrike i samband med ett fransk-nordiskt heldagssymposium på Franska ekonomi och
finansministeriet.
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