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Axis Ray Mauritsson utsedd till Årets vd 2013  
 

Ray Mauritsson, Axis Communications, har utsetts till Årets vd 2013 i kategorin stora 

företag. Ray Mauritsson mottar utmärkelsen för att under sitt ledarskap framgångsrikt 

stärkt bolagets position som marknadsledande, med en hög tillväxttakt, och samtidigt 

behållit den redan starka företagskulturen även då bolaget har haft hög 

rekryteringstakt. 

 
”Jag är hedrad över att bli utsedd till Årets vd och jag är stolt att 

tillsammans med Axis innovativa och engagerade medarbetare 

skapat Axis framgångar”, säger Ray Mauritsson, verkställande 

direktör, Axis Communications. ”Det är även glädjande att vi i 

denna utmärkelse uppmärksammas för vårt hållbarhetsarbete, som 

innebär att vi fortsätter ta ett långsiktigt ansvar när det gäller 

affärsetik och socialt ansvarstagande samt att vi arbetar aktivt för 

att minimera klimatpåverkan."  

 

Priset delas ut av en namnkunnig jury som tillsammans med organisationen Motivation.se valde ut tre 

vinnare bland 146 nominerade personer i kategorierna små, mellanstora och stora företag. 

 

Juryns motivering: ”Året vd för stora bolag har med banbrytande produkter och nya tekniker under en 

tioårsperiod framgångsrikt stärkt bolagets position som marknadsledande inom sitt område med en 

tillväxttakt på mellan 11 och 39 procent om året. Årets vd har genom att arbeta med företagets 

kärnvärden i kombination med jämställdhets- och mångfaldsarbete lyckats behålla den redan starka 

företagskulturen trots många nyanställda. ” 

 

Årets vd utsågs av en jury bestående av Ulf Spendrup, Spendrups, Kattis Ahlström, BRIS, Johan Lilja, 

Läkarmissionen, Cathrin Sahlgren, Selecta, Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier, Mikael Smedeby, 

Advokatfirman Lindahl, Peter Bodin, Grant Thornton, Sigrun Hjelmquist, Facesso AB, Per Winblad, 

Motivation.se och Bosse Brixeman, Executive People.  

 

För mer information om priset Årets vd, vänligen besök åretsvd.se. 

 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Margareta Lantz, Corporate Communications & PR Manager, Axis Communications 

Tel: 0708 90 18 92, E-post:margareta.lantz@axis.com 

 

Om Axis Communications 

Axis är marknadsledande inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital  

videoövervakning som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder lösningar inom 

nätverksvideo för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna 

tekniska plattformar. Axis har fler är 1 500 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med 

samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverige-baserat IT-företag som är noterat på 

NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på http://www.axis.com  
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