2020-09-07 10:09 CEST

Emma Pålsson, VD Findus, nominerad till
Årets Syftesdrivna Ledare 2020
Emma Pålsson är en av finalisterna i kategorin Årets Syftesdrivna Ledare
under årets Dagligvarugala. Galan är branschens stora galakväll där
medarbetare som ser till att den svenska livsmedelsförsörjningen fungerar
hyllas. Vinnarna utses under Dagligvarugalan som i år livesänds den 8
oktober på Fri Köpenskaps Facebooksida.
Årets Syftesdrivna ledare beskrivs som en person som har en tydlig vision att
vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett
syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. Personen ska ha visat att

det är möjligt att ge upp kortsiktiga vinster för det långsiktiga, hållbara
resultatet.
Emmas motivering lyder: ”Emma Pålsson har med genuint engagemang för
människor, miljö och resultat visat vägen genom att driva det hon tror på,
samtidigt som hon är lyhörd längs vägen. Hennes ledarskap grundar sig i
ledorden passion, glädje och transparens. Hon är mål- och resultatorienterad
samt har stor respekt för människors lika värde och tror verkligen på att man kan
lära sig något av alla. Emma drivs av starka värderingar och inspirerar sin
organisation att hitta nya vägar för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.
Med ett skarpt affärssinne och ett stort hjärta upplevs Emma som äkta, personlig
och orädd.”
Emma Pålsson nomineras tillsammans med Karin Bodin från Polarbröd och
Henrik Julin från Orkla.

Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade
rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa
alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar
mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar
mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig,
näringsrik och hållbar mat, varje dag.
Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE),
Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen
omsätter 2,3 mrd euro och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4
800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods
Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la
Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

