
Leif Ryd får Näringslivsmedaljen för framstående entreprenörskap

Den 23 april 2015 tilldelas Leif Ryd, VD och ägare av Ryds Glas Sverige AB Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.
Medaljen överlämnas av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset. 
Marie Hafström håller högtidstalet: Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket
Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt
att inspirera andra. 

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål med drygt 10 Mkr per år. Sällskapet delar också ut
medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. 

Motivering 
Leif Ryd blev ägare till Ryds Glas Sverige AB 1978, glasmästeriet som fadern startat. Genom den vikande utveckling inom den traditionella
glasmästeribranschen, flyttades mycket intresse över mot bilglas, som expanderade kraftigt från mitten av 90-talet. Därmed satsades på en kraftig
utbyggnad i Sverige. Utvecklingen tog fart år 2000 och än mer 2012 genom investering från Inter IKEA. Glasmästeri och bilglas-omsättningen har växt från
100 Mkr till 1 miljard kr och antalet anställda i Sverige från 100 till 650 personer. Nu satsas även på bilglasexpansion i Norden.

Leif Ryd om medaljen
- En alldeles oväntad förmån och väldigt roligt att få vara med på listan över Näringslivsmedaljörer, säger Leif Ryd.

Det gäller att hitta ett spår som ingen annan hittat
- Det kan finnas i traditionella branscher som glas eller nya som inom IT. 

Viktigt att noga följa kundernas utveckling för att få insikt och kunna ge goda råd. Att i grunden vara riktigt intresserad av verksamheten och människorna
runt omkring en, säger Leif Ryd.

2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö
Ida Backlund, Rapuntzel of Sweden AB, Försäljning löshår, Umeå
Annica o Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn
Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, Flyg och livsmedel, Lidköping
Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm
Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad
Bengt Åkesson o Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, Fruktdryckstillverkning, Kivik

Medaljerna delas ut på torsdag 23 april kl. 16.50 på Riddarhuset i Stockholm.

    För ytterligare information kontakta Leif Ryd, leif.ryd@rydsglas.se, 0708-57 15 45. Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-6111 264,
070-36 77 646, Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se  

Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se. På torsdag kl.18.30 kommer pressbilder från ceremonin i Riddarhuset samt individuella pressreleaser
att finnas tillgängliga i vårt pressrum på http://news.cision.com/se/kungliga-patriotiska-sallskapet


