
AQ Groups grundare är Sveriges främsta entreprenörer 2018
Claes Mellgren och Per Olof Andersson är Sveriges främsta entreprenörer 2018

Den tjugoandra upplagan av EY Entrepreneur Of The Year avgjordes under pompa och ståt i Blå hallen i Stockholms stadshus.
Västeråsduon Claes Mellgren och Per Olof Andersson från AQ Group utsågs av en oberoende jury till vinnare i den nationella finalen och kommer få
representera Sverige i världsfinalen av EY Entrepreneur Of The Year som avgörs i juni i Monaco.

Juryns motivering löd:

"Med ett tydligt ledarskap har Claes Mellgren och Per Olof Andersson lyft sitt företag, AQ Group AB, från en blygsam position till en omsättning och tillväxt
som imponerar. Från en fallfärdig fabrik i Bulgarien till ett internationellt bolag med krävande kunder över hela världen. Trots hård konkurrens och
prispress har årets vinnarduo byggt en företagsgrupp som gått med vinst 92 kvartal i rad."

AQ Group är en av de ledande kontraktstillverkarna i Skandinavien med leveranser från våra fabriker i Europa, Mexiko, Indien, Kina och Thailand.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38 eller styrelsens ordförande P-O Andersson, telefon 070-526 90 77
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Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar
efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca 5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen,
Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se


