
03.07.2015

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Tyskland

http://www.pilz.com

Pressmeddelande

Hedersmedalj i guld till Renate Pilz –
ministerpresident Kretschmann: Förebild för ett
familjeföretag som skapar värde genom att leva
upp till sina värderingar

Stuttgart/Ostfildern, 03.07.2015 -

  

Den 3 juli 2015 tilldelades Renate Pilz, styrelseordförande för Pilz

GmbH & Co. KG, hedersmedaljen ”Staufermedaille” i guld.

Ministerpresidenten i delstaten Baden-Württemberg, Winfried

Kretschmann, överlämnade medaljen vid en ceremoni i Stuttgart.

Staufermedaille är en särskild, personlig utmärkelse som

ministerpresidenten delar ut för förtjänstfulla insatser för delstaten

Baden-Württemberg och dess invånare.
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Hedersmedalj i guld till Renate Pilz
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Ministerpresident Kretschmann: Förebild för ett familjeföretag

som skapar värde genom att leva upp till sina värderingar

”Ingen lag i världen kan föreskriva den företagskultur som präglas av

Renate Pilz och där ekonomisk framgång och mänskligt samarbete

går hand i hand. En sådan kultur kräver förebilder: människor som

lever efter den, utstrålar den och gör intryck med den. Förebilder

som Renate Pilz”, sa ministerpresident Winfried Kretschmann när

han överlämnade delstatens hedersmedalj ”Staufermedaille” i guld

till Renate Pilz i fredags (3 juli 2015) i Stuttgart.

I och med maken och företagaren Peter Pilz tragiska bortgång blev

Renate Pilz plötsligt ensam med två små barn. Hon hade varken

utbildning eller tekniska eller ekonomiska förkunskaper och hon

hade definitivt ingen klar bild av vad automationsteknik var. ”Ändå

beslutade hon sig för att gå emot allas råd och inte sälja företaget

Pilz – av pliktkänsla, som hon själv säger”, förklarade

ministerpresidenten. Till att börja med nöjde sig Pilz med att vara

ordförande i den rådgivande kommittén och utnyttjade åren då

barnen var små för att lära sig så mycket det bara gick, innan hon

1994 övertog hela ledningen av företaget.

”Den vision hennes man hade om att utveckla företaget, som då

hade 200 anställda, till en internationellt ledande aktör inom teknik

genomförde Renate Pilz steg för steg och på ett imponerande sätt”,

betonade Kretschmann. Sedan dess har företaget med sitt

huvudkontor i Ostfildern vuxit och har nu 1 900 medarbetare och 31

dotterbolag på alla kontinenter. Förra året uppvisade Pilz dessutom

ett nytt omsättningsrekord, exportandelen ökade till 70 procent.

”Renate Pilz företag tillhör utan tvekan de mest framträdande

medelstora företagen i vårt land: innovativt, världsvant och likväl

djupt förankrat i regionen”, underströk ministerpresidenten

Kretschmann.
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Omsorg, precision och förkärleken för detaljer är nödvändiga

faktorer för att alltid ligga steget före konkurrenterna. I en bransch

som säkerhetstekniksbranschen kan en väl genomtänkt detalj

dessutom i extrema fall rädda människoliv. ”Vid ett företagsbesök

förra året fick jag se med egna ögon hur komplext ett tema som

’säkerhet i fabriken’ har blivit i digitaliseringens tidsålder och med

Industri 4.0”, sa ministerpresidenten. Det behövs både intelligenta

sensorer och andra lösningar för att människa och maskin inte ska

komma i vägen för varandra.

Noggrannhet och varsamhet skulle inte bara komma att prägla

hanteringen av tekniken hos Pilz, utan är minst lika viktiga för att

vårda ett bra företagsklimat. ”Renate Pilz försöker alltid vara lyhörd

för de anställdas personliga bekymmer, eftersom hon vill bevara det

’familjära’, trots att familjeföretaget har blivit en global aktör”, menar

Kretschmann. ”Pilz är ett företag som skapar värde genom att leva

upp till sina värderingar.”

Forskning och utveckling, liksom utbildning och fortbildning, är

avgörande komponenter hos Pilz. Renate Pilz har också engagerat

sig politiskt för utbildning, till exempel genom föreningen för katolska

företagare. ”Som global företagare tar hon även konkret ansvar när

det handlar om att förbättra utbildningsmöjligheterna i hela världen”,

sa Kretschmann. Efter ett besök i södra Indien startade hon till

exempel ett stödprojekt tillsammans med en indisk präst för att ge

eftersatta barn från de lägre kasterna bättre möjligheter till

utbildning.

”Mod och företagsamhet, flit och pliktmedvetenhet och en entusiasm

för teknik och innovation är egenskaper som kännetecknar Renate

Pilz, liksom en stark familjekänsla, socialt ansvar och en fast

förankring i den katolska tron”, sa ministerpresident Kretschmann.
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Vid frågor om detta pressmeddelande kan du vända dig direkt till

delstatsministeriet i Baden-Württemberg: Richard-Wagner-Straße

15 · 70184 Stuttgart · Telefon 0711 2153-222 · Fax 0711 2153-480 ·

pressestelle@stm.bwl.de

www.baden-wuerttemberg.de · www.stm.baden-wuerttemberg.de
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Kontakt

Martin Kurth

Företags- och fackpress

Tyskland

Telefon: +49 711 3409-158

E-post: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Fackpress

Tyskland

Telefon: +49 711 3409-7009

E-post: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Presskontakter

Österrike

Telefon: +43 1 7986263-13

E-post: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Presskontakter

Schweiz

Telefon: +41 62 88979-33

E-post: m.bernasconi@pilz.ch

 

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 84471
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Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://plus.google.com/100679694730176283334/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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