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Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan 
mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar 
för krävande applikationer, har tilldelats Gnesta näringslivs utmärkelse 
”Årets innovatör 2017”. Priset delades ut på Gnesta näringslivsgala 2018, 
som hölls på Södertuna slott den 3:e februari. Patrick Le Fèvre, Chief 
Marketing and Communications Officer på Powerbox, tog emot priset från 
Anna Sandklef, enhetschef kommunikation och samverkan på Gnesta 
kommun. Gnesta näringslivs utmärkelser hyllar företag och entreprenörer 
för bidrag till lokal utvecklingen och för främjande av affärsutveckling och 
livskvalitet i Gnesta. 

Powerbox grundades i Gnesta 1974 av en grupp passionerade 
strömförsörjningsentreprenörer. De fokuserade på optimerade 
strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Sedan dess har 
produktsortimentet, erfarenheten, kompetenserbjudandet och den geografiska 
utbredningen ökat till en nivå där företaget är världsledande inom krävande 
strömförsörjningslösningar. Det stadigt ökande antalet nöjda och 
återkommande kunder är det bästa beviset på företagets förmåga att leva upp 
till högt ställda förväntningar. Powerbox befinner sig i kontinuerlig utveckling, 
med nya lösningar för nya utmaningar i en föränderlig värld. 

”Kreativitet och innovativt tänkande kring produktutveckling har placerat Årets 
innovatör som en ledare inom sin bransch - med internationella utmärkelser 
som följd. En framgångsrik resa mot högteknologiskt avancerade produkter 
som efterfrågas av företag over hela världen i behov av kraftlösningar” säger 
Anna Sandklef. ”Med huvudkontor i Gnesta och lokal verksamhet på 4 
kontinenter har företaget blivit ett internationellt flaggskepp och en stolthet för 
företagare och övriga invånare i hela Gnesta kommun, en inspiratör för dagens 
och framtidens företagare!” 

“Vi på Powerbox är oerhört glada över den här utmärkelsen. Det är en fin hyllning 
både till mer än 40 års engagerat arbete med att utveckla avancerade 
strömförsörjningslösningar för krävande applikationer och till vårt samarbete 
med entreprenörer och forskningsverksamhet i hela Sörmlandsregionen och 
specifikt Gnesta” säger Patrick Le Fèvre på Powerbox. ”Det är ett fint 
erkännande för pionjärandan och den höga innovationsnivå som varit drivande i 
företaget sedan starten 1974”. 

Powerbox känner stolthet både i att leverera innovativa produkter som presterar 
under lång tid och svåra förhållanden, och i sitt samhällsengagemang där de tio 
principerna i FN:s Global Compact integreras i företagets arbetssätt och 
verksamheten drivs i linje med hållbarhet och socialt ansvar.   
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Patrick Le Fèvre, Powerbox CMCO, tar emot priset från Anna Sandklef, 
Enhetschef kommunikation och samverkan på Gnesta Kommun. 

 

 

Om Gnesta Näringsliv & arbete 
https://www.gnesta.se/naringslivarbete.4.4cd81f7711324177cec80002044.ht
ml 

 

Om Powerbox 
Powerbox, grundat 1974, har huvudkontor i Sverige och lokal verksamhet i 15 
länder på 4 kontinenter. Företagets kunder finns över hela världen. Vi riktar oss i 
första hand mot fyra marknader – industri, medicin/sjukvård , transport/järnväg 
och försvar – där vi utvecklar och marknadsför högkvalitativa 
strömförsörjningslösningar för krävande applikationer. Vi använder vår expertis 
till att öka våra kunders konkurrenskraft genom optimerade 
strömförsörjningslösningar. Alla delar av vår verksamhet, från konstruktion till 
kundservice, är inriktade på att uppnå den optimeringen. Powerbox har ett 
grundmurat rykte för innovationskraft och kvalitet, resulterande i bl.a. minskad 
energiförbrukning och miljöpåverkan över hela produktlivscykeln. 
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