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ESBE stolt vinnare av utmärkelsen  
Export Hermes 2020 
Stiftelsen Fonden för Exportutveckling premierar svenska företag med 
framgångsrik export. Vinnaren av 2020 års Export Hermes-utmärkelse blev ESBE.  
Priset delades ut idag vid Tendensdagen på United Spaces i  Stockholm. 
 
 
 

 

Jörgen Thelin ESBE försäljningschef, Peter Cerny ESBE VD och koncernchef, Anders Lundwall Fonden för 
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Vi är mycket glada och hedrade! Det känns jätteroligt att få ta emot detta pris, det är ett lagarbete 

att arbeta på ESBE och utmärkelsen hade inte varit möjlig utan alla våra medarbetares bidrag i 

stort och smått. 

Peter Cerny, vd och koncernchef för ESBE. 

Sedan 1981 har stiftelsen Fonden för Exportutveckling delat ut utmärkelsen Export Hermes till 50 

framgångsrika företag. Priset delas ut årligen, exklusivt till ett svenskbaserat företag som uppvisat 

en mycket positiv exportutveckling.   

Motivering till utmärkelsen Export Hermes 
"ESBE AB har genom att blanda strategisk kyla och humanistisk värme utvecklats till ett 

världsledande exportföretag inom ventiler och ställdon som ger fastighetsägare stora besparingar 

och gör miljön till långsiktig vinnare." 

Läs mer på https://www.exportutveckling.se/omexporthermes 

 samt www.esbe.eu/se/sv-se/nyheter 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information, kontakta:  Peter Cerny, vd och koncernchef                              

Tel +46 371 57 00 66     

Email peter.cerny@esbe.eu   

 
 
Om ESBE 
ESBE tillverkar, utvecklar och marknadsför ventiler och ställdon som reglerar vätskebaserade system i små och stora byggnader. Produkterna 
ger bättre energiutnyttjande, komfort och säkerhet i system för uppvärmning, kylning och leverans av tappvatten. Stigande energipriser och 
ökande krav på komfort och bekvämlighet är viktiga faktorer i alla hem. ESBE-familjen växer ständigt och består för tillfället av över 200 
medarbetare och vi har en årsförsäljning på cirka 45 miljoner euro. Huvudkontoret och fabriken ligger i Reftele i Sverige. Våra egna säljbolag tar 
hand om marknadsföring och försäljning i Norden, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike och Polen. Dessutom har ESBE distributörer i strax 
över 50 länder. 
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