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Pressrelease

Efva Attling får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap
Den 14 april mottog Efva Attling, grundare och ägare av Efva Attling Stockholm AB,
medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska
Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet är
Fryshusets Anders Carlberg.
Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag –
och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under
stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att
inspirera andra.
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala
ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.
Efva Attling om medaljen
– Jättehärligt! Jag är så glad och stolt över att jag inte bara får designa medaljer, (jag har designat ett
pris till Konungens stiftelse för ungt ledarskap), utan att jag faktiskt själv får en säger Efva Attling.
Motiveringen lyder
Efva Attling har genom sin skickliga smyckesdesign fått Efva Attling Stockholm AB att bli ett
växande och välslipat varumärke. Samspelet med musik och mode har bidragit till framgångarna. T ex
skapade Madonna uppmärksamhet genom att bära Efvas smycke Homo Sapiens.
Företaget har nu en omsättning på 95 milj kr och 35 anställda i Sverige. I dagarna öppnas en butik i
New York.
– Vackra saker med en tanke, ”Beauty with a Thought” kallar jag mina kollektioner.
Att jag levt ett brokigt liv har medfört mycket erfarenhet som är till stor nytta för mig som designer.
Men det gäller också att ha rätt ”timing”.
Inspiration till min design som innefattar smycken, glasögonbågar, vinglas, grammistatyetter mm
hämtar jag från människor, mode, arkitektur och resor.
Det är inte lätt att växa från 2 personer till 35 på kort tid, men med duktiga medarbetare, en bra
styrelse och VD går det. Allt är skapat med stor lust och magkänsla, säger Efva Attling och ler.
Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri
För ytterligare information kontakta
Jenny Matila hos Efva Attling Stockholm AB, 08-641 7440, jenny@efvaattling.com
Marianne Reuterskiöld 08-611 72 64, 070-36 77 646
Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
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