
 

 

PRESSEMEDDELELSE 

Well-Done Prisen 2019 til Bagger-Sørensen Invest A/S 
BusinessVejle har valgt at tildele Well-Done Prisen 2019 til Bagger-Sørensen Invest A/S som en 
anerkendelse af det store arbejde og de mange investeringer, der er lagt i udvikling af forskellige 
projekter i Vejle i en lang årrække og specielt de seneste år.  

Det har først og fremmest været via udviklingen af Dandy Business Park med Advice House, Resilience 
House, Green Tech House, Green Tech Lab, Food Innovation House og senest Business House samt 
naturligvis byggeriet af deres nye domicil. 

Ud over at tiltrække en række førende virksomheder til området, er det også lykkedes at opbygge tre 
stærke Triple helix økosystemer inden for Green Tech, fødevarer og kunstig intelligens. BS Invest står 
samtidig også bag en række andre udviklingsprojekter i byen bl.a. Vejle Teater. 

Virksomheden er og har været et stort aktiv for Vejle, og familien bag har igennem et århundrede været 
med til udvikling af virksomheder og dermed etablering af mange arbejdspladser i Vejle-området. Noget 
der alt sammen har bidraget til en markant udvikling til gavn og glæde for både erhvervsliv og indbyggere i 
Vejle. 

BusinessVejle ønsker Bagger-Sørensen Invest tillykke med Well-Done Prisen 2019.  

Sætter pris på anerkendelsen 

Well-Done Prisen blev overrakt på generalforsamlingen i BusinessVejle torsdag den 21. marts 2019. Med 
prisen følger et værk med kunstnerisk indhold og en gave til medarbejderne.  

Til stede ved generalforsamlingen var: 

Direktør Jørgen Andersen, Bagger-Sørensen Invest A/S 
COO Dorthe Bramsen Clausen, Green Tech Center 
COO Ulla Bagger-Sørensen, AI Innovation House 
COO Gyda Bay, Food Innovation Hosue 
Kommunikationsansvarlig Kirsten Krogsgaard, Bagger-Sørensen Invest A/S 
 
for at modtage prisen. 

Jørgen Andersen udtaler ifm. anerkendelsen: ”Vi er naturligvis i hele Bagger-Sørensen Invest rigtig glade for 
at have modtaget dette hædersbevis fra BusinessVejle. Vi værdsætter meget, at der bliver lagt mærke til 
vores initiativer, og at de bliver påskønnet. Vi har og har altid haft et godt samarbejde med BusinessVejle, 
og en del af deres netværksmøder har også foregået oppe hos os.” 

Peter Skou, bestyrelsesformand i BusinessVejle udtaler: ”Det er utroligt tilfredsstillende at få lov til at 
overrække en sådan pris til Bagger-Sørensen familien. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan jeg  
som ung sælger besøgte Dandy for at sælge ingredienser og så se nu, hvordan tingene har udviklet sig. Et 
klart tegn på forandringsvillighed i en turbulent verden og at flytte sig fra i princippet en 
fødevarevirksomhed til at have så forskellige forretningsområder er en fornøjelse, og det er fedt for Vejle. 

 

Mere information om Well-Done Prisen 2019 

Peter Skou, bestyrelsesformand – 2157 5500 

 

 

 

 



 

Well-Done Prisen 

BusinessVejle uddeler hvert år ved sin generalforsamling “Well-Done Prisen”.  

BusinessVejle ønsker med prisen at præmiere resultatet af erhvervsaktiviteter foretaget i området, sætte Vejle på 
landkortet ved at skabe øget opmærksomhed samt være med til at udvise dynamisk erhvervsudvikling i Vejle-området. 

Well-Done Prisen har været uddelt siden 1994, og blandt tidligere modtagere kan nævnes Fertin Pharma, Givskud Zoo, 
Jansson Gruppen og Kirk Kapital. 


