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Partnere på Børsen gazelle:

Talere og moderatorer

Gazellekåringer
Velkommen til årets gazellekåringer, hvor vi fejrer landets bedste virksomheder 
for 22. år i træk
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Tina Riising
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Lars Løkke 
Rasmussen
Statsminister  

Bolette Blædel 
Bobles 

Christian Stadil
Thornico  

Lasse Skjønning  
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Grød

Anders Krab-Johansen   
Børsen

Peter Friis
Google

Niels Lunde
Børsen

Lisbet Thyge  
Frandsen
Bobles

Vi jagter Danmarks rollemodel 
Ved dette års gazellekåringer jagter vi Danmarks rollemodel. Vi leder blandt landets bedste virksomheder – 
virksomheder, der er blevet gazeller i 2016. Måske er de gazeller for første gang, måske har de været gazeller 
i flere år. Ved gazellekåringerne kan du møde menneskene bag gazellevirksomhederne, blive inspireret og 
få et billede af, hvordan Danmarks rollemodel ser ud. 

Ny pris uddeles 
Ved hver gazellekåring udnævnes for andet år i træk en digital gazelle, og som noget nyt i år uddeler vi ud 
over vores traditionelle kåringer yderligere prisen som årets fremstillingsgazelle. Ved gazellekåringerne 
præsenterer Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, årets gazelleundersøgelse, og sammen med Tina Riising, 
tv-journalist på Børsen, interviewer han nogle af årets gazeller og belyser, hvad der skal til for at skabe 
succes. Bliv inspireret under årets gazellekåringer, og få et billede af Danmarks rollemodel.



Partnere på Børsen gazelle:

Kl. 14.00  Ankomst, registrering, kaffe og kage

Jagten på Danmarks rollemodel 

Kl. 15.00  Velkomst og film ved eftermiddagens værter: Anders Krab-Johansen, ansv. chefredaktør og 
adm. direktør på Børsen, Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, og Tina Riising, tv-journalist 
på Børsen. 

Digitalisering skaber nye muligheder og vækst for gazellerne

Kl. 15.10  Gazellefakta v/ Niels Lunde – fokus på digitalisering

Kl. 15.15  Bobles på partnerjagt for at ruste sig til digital globalisering 
  Bobles, der fremstiller og sælger tumlemøbler til børn, har påbegyndt en globalisering af 

virksomheden, og leder efter relevante partnere i forskellige lande. Virksomheden, der er grundlagt 
af søstrene Bolette og Louise Blædel, vil opbygge en avanceret digital og global platform, hvor 
brugerne kan deltage interaktivt, ligesom der skal etableres en digital salgsproces i virksomheden. 
Bobles har allerede et mindre salg i Japan og USA samt produktion i Vietnam og Taiwan, men 
 leder efter de første markeder, hvor den nye strategi kan rulles ud. Tina Riising interviewer stifter 
Bolette Blædel og CEO Lisbet Thyge Frandsen om mulighederne i fremtiden.

Kl. 15.30   Årets digitale gazellepris – hvem vinder på Sjælland og i hovedstaden,  
og hvem er landsvinderen?

  It er drivmiddel for væksten hos stadigt flere gazeller, og den hastigt øgede digitalisering er 
blevet et redskab til hurtigere vækst. Det kan resten af Danmark lære af, og derfor er der en 
særlig pris til de virksomheder, som bruger digitalisering mest effektivt. Børsen tog forrige år 
sammen med Google initiativ til en helt ny pris, en digital gazellepris. V/ Anders Krab-Johansen, 
Tina Riising og Peter Friis, Google.

Kl. 15.50   Paneldebat om gazellernes dagsorden for 2017
  Dagbladet Børsen har samlet et antal eksperter, der skal analysere og debattere årets fund. Der 

vil være fokus på digitalisering, fremstilling, globalisering samt muligheder og barrierer for vækst. 
Hvad bliver gazellernes 2017? Panelet ledes af Niels Lunde og Tina Riising, og paneldeltagerne 
er Viggo Axelsen, direktør, Beierholm, Peter Friis, direktør, Google Nordeuropa, Jens Klarskov, 
adm. direktør, Dansk Erhverv, og Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond.

Kl. 16.10   Pause og mulighed for at netværke

Program
Onsdag 30. november, København.  
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.



Partnere på Børsen gazelle:

Fremstilling er vigtig for Danmark 

Kl. 16.40   Gazellefakta v/ Niels Lunde – fokus på fremstilling

Kl. 16.45  Sådan leder Christian Stadil med afsæt i company karma
  Christian Stadil er en af landets mest succesrige iværksættere og ejer sammen med sin far, Thor 

Stadil, konglomeratet Thornico med 120 virksomheder. I Thornico har Christian Stadil udviklet 
værdien, som han kalder for company karma, og med afsæt i den værdi leder han virksomheder 
inden for shipping, teknologi, fødevarer, ejendomme, mode og sport. Christian Stadil er aktuel 
i tv-programmet “Løvens hule”, hvor han møder håbefulde iværksættere, der søger investorer. 
Niels Lunde interviewer Christian Stadil om hans syn på ledelse og iværksætteri.

Kl. 17.00  Ny fremstillingspris til gazeller styrker industrien – hvem vinder på Sjælland og  
 i hovedstaden, og hvem er landsvinderen?
  Børsen og Industriens Fond tager nu initiativ til en helt ny pris, en fremstillingspris for gazeller. 

Vi vil inspirere og støtte industrien i Danmark og anerkende årets mest innovative, effektive og 
fremadrettede fremstillingsselskaber. Baggrunden for den nye pris er, at industrien skaber mange 
job, og fremstilling og industrien har stor betydning ved at skabe en stærk, selvstændig dansk 
økonomi. Vi anerkender virksomheder, som på en klog måde satser på digitalisering, innovation 
og automatisering i deres fremstilling og implementerer de nyeste og bedste færdigheder. 
V/ Niels Lunde, Tina Riising og Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond.

Kl. 17.20  Grødcaféerne fra Nørrebro internationaliseres. Lasse Skjønning Andersen søger ny kapital 
  Iværksætteren Lasse Skjønning Andersens Grød ApS blev stiftet i 2011 og blev gazelle med en 

vækst på 309 pct. i perioden 2012-2015. Han fortsætter i samme takt med et næsten fordoblet 
volumen i år og forbereder en ekspansion i udlandet næste år. Der pågår diskussioner med 
kapitalfonde for at øge kapitalen, så det bliver muligt at gennemføre denne ekspansion så hurtigt 
som muligt. Satsningen på detailprodukter fortsætter med internationale kæder. Tina Riising 
interviewer Lasse Skjønning Andersen om fremtidige muligheder for grødcaféer. 

Jagten på Danmarks rollemodel 

Kl. 17.35  De mest succesrige gazeller har nogle få, men tydelige egenskaber til fælles
 Vi giver vores bud på, hvad der skal til for at blive Danmarks næste rollemodel. V/ Niels Lunde.

 Årets gazellepris

Kl. 17.45  Hvem vinder i Region Sjælland og i Region Hovedstaden, og hvem er landsvinder?
  Vi afslutter eftermiddagens program med toplisten fra regionen, film og prisoverrækkelse. 

V/ Lars Løkke Rasmussen, statsminister, Anders Krab-Johansen, Tina Riising, Børsen og 
Christian Stadil, Thornico. 

Kl. 18.15   Fejring af alle gazeller, mulighed for at netværke, vin og kanapéer


