Pressemeddelelse
Frederikssund, september 2018

Roth hædret som finalist i "Großer Preis des Mittelstandes"
Oskar Patzelt Foundation hædrede familie-virksomheden Roth fra Dautphetal som finalist i "Großer
Preis des Mittelstandes" ("Grand Prix for små og mellemstore virksomheder"). Prisuddelingen var en
del af en gala event, der blev afholdt i Würzburg den 15. september 2018.
Dr. Helfried Schmidt og Petra Tröger fra Oskar Patzelt Foundation’s bestyrelse præsenterede prisen.
"Roths sortiment af gulvvarme- og kølesystemer, energilagringssystemer og kompositteknologier gør
virksomheden til en af verdens markedsledere", fremhævede Petra Tröger ved ceremonien.
I alt 4.917 små og mellemstore virksomheder, banker og lokale myndigheder fra hele Tyskland var
nomineret i årets konkurrence. Af disse blev 742 udvalgt af juryen til at gå videre til anden runde af
konkurrencen.
Manfred Roth modtog prisen på vegne af iværksætterfamilien og sagde: "Dette er første gang vi har
deltaget i konkurrencen, og vi er meget glade for i første forsøg at have nået finalen i Großer Preis des
Mittelstandes. Med over 4.900 nomineringer kan der kun være nogle få vindere. Denne pris er en stor
hyldest til vores hårde arbejde som familiefirma og er en passende anerkendelse af alt, hvad vi gør
inden for byggeri og andre industrielle teknologisektorer. Vi vil gerne dedikere prisen til vores
medarbejdere, som er nøglen til vores succes."
Med flere virksomheder og omkring 1.300 ansatte opererer Roth Industries internationalt i segmenter
inden for energisystemer, sanitetssystemer, miljøsystemer, plastteknologi, hydraulik og
kompositteknologi.
Tysklands mest eftertragtede erhvervspris
For 24. gang var Oskar Patzelt Foundation initiativtager til at nominere succesrige små og mellemstore
virksomheder til "Großer Preis des Mittelstandes ". Man kan ikke selv anmode om at deltage i
konkurrencen. Roth blev nomineret til den prestigefyldte pris af en kendt virksomhed, der arbejder med
energibesparende teknologi. Vinderne udvælges af tolv regionale juryer samt en endelig jury. Juryen,
der består af repræsentanter fra erhvervsliv og uddannelse, fokuserede dels på virksomhederne som
helhed og deres komplekse rolle i samfundet. Som del af vurderingen spurgte juryen blandt andet ind til
skabelse og bevarelse af arbejdspladser samt uddannelsesmuligheder, innovationer og modernisering,
engagement i regionen samt service og kundefokus.
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Ingen anden erhvervskonkurrence i Tyskland har gennem mere end to årtier modtaget større
anerkendelse end den Leipzig-baserede Oskar Patzelt Foundation. Der følger ikke præmiepenge med
prisen, der udelukkende handler om anerkendelse og validering af virksomhedens resultater. Ifølge Die
Welt er Oskar Patzelt Foundation’s Großer Preis des Mittelstandes Tysklands mest eftertragtede
virksomhedspris. I 2008 og 2016 blev Fonden hædret med det tyske Bundesverdienstkreuz samt tildelt
Company Change Award i 2015.

Familien Roth blev kronet som finalist i Großer Preis des Mittelstandes. Fra venstre til højre: Dr AnneKathrin Roth, Manfred Roth, Heike Roth, Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger.

Manfred Roth (til højre) modtog finalistprisen i Großer Preis des Mittelstandes på vegne af Roth
iværksætterfamilien.
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Familien Roth blev kronet som finalist i Großer Preis des Mittelstandes.

Om Roth Danmark A/S
Roth Danmark A/S sælger og markedsfører komplette brugsvands- og gulvvarmesystemer i Danmark. Vi er
en del af Roth Industries GmbH. En familieejet og familiedrevet koncern med 1.300 medarbejdere, der
udvikler og producerer vores visionære og energirigtige kvalitetsprodukter. Kombineret med kompetent
support og logistiske løsninger fra vores nordeuropæiske hovedkontor Roth North Europe A/S i
Frederikssund, er vi godt rustet og står stærkt på det danske marked. Vores ambition er at være de bedste
på markedet indenfor gulvvarme og rørsystemer til varme og brugsvand. Med et internationalt perspektiv og
en stærk national tilstedeværelse markedsfører vi innovative, konkurrencedygtige og markedstilpassede
systemer af høj kvalitet.
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