
PRESSEMEDDELELSE 
22/6/2018 

 

 

 

 

FISKEFODER OG CHAMPAGNE I MONACO 
 

Hans Erik Bylling, CEO og ejer af Aller Aqua, er netop hjemvendt fra vækstdysten EY World Entrepreneur Of the Year 2018 
(WEOY). Dysten fandt sted i Monaco, der med solskin, yachts, champagne og dyre hoteller, kastede glans over 
begivenheden. 

Hans Erik Bylling, CEO og ejer af Aller Aqua Group var i Monaco med firmaets medejere, Henrik T. Halken og Carsten 
Jørgensen, såvel som sin søn, Anders C. Bylling. Anders er CEO i Aller Aqua Qingdao, firmaets kinesiske fabrik, samt 
fjerde generation i den familieejede virksomhed. 

”Jeg ved godt, fiskefoder ikke er det mest sexede produkt, men når man begynder at kigge på, hvad vi kan opnå sammen 
med vores kunder og i branchen som helhed, bliver det pludseligt rigtig interessant,” forklarer Hans Erik. Han fortæller 
videre, at opholdet i Monaco har været meget positivt: ”Det er jo en kæmpe oplevelse at få lov at deltage blandt så mange 
dygtige erhvervsfolk, der alle har fantastiske historier. Vi har lært meget, og skabt gode kontakter. Vi er kommet tilbage på 
kontoret i Aller med en masse ny inspiration. Det er ligeledes fantastisk med den positive omtale, vi har fået i medierne, 
både for os selv, og for branchen generelt. Jeg håber, at øget fokus på akvakultur kan bidrage til, at folk får øjnene op for, 
at det er en bæredygtig måde at producere kød på. Der bruges meget færre ressourcer til fiskeopdræt end nogen anden 
kødproduktion.” 

Hans Erik konkluderer, at han ikke behøvede at vinde konkurrencen for at føle sig stolt over resultatet. Han er stolt over 
den sønderjyske og den danske Entrepreneur Of the Year pris såvel som EY-prisen for Globalization. Hans Erik forklarer, at 
det har været både spændende og udfordrende at begå sig på den gule løber i Monaco. Det er meget langt fra hverdagen 
med fiskefoder i Aller. 

WEOY fandt sted for 17. gang, og hele 46 lande deltog i konkurrencen, der betegnes som erhvervslivets Oscar-uddeling. 
Hans Erik Bylling vandt den danske konkurrence baseret på firmaets hastige vækst de sidste par år, det positive arbejde 
med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og den entreprenørånd, der hersker i virksomheden.  

World Entrepreneur Of the Year 2018 blev Rubens 
Menin fra Brasilien, der ejer MRV Engenharia, et 
ejendomsfirma med 24.000 ansatte. 

For yderligere information bedes du kontakte 

Katrine Evans, Marketing Project Manager 
Aller Aqua Group, tlf. +45 31 44 34 64 
      

FAKTA: 
Aller Aqua Group er en dansk koncern med 
hovedkvarter i Christiansfeld. Firmaet producerer 
fiskefoder til mere end 60 lande verden over, i 
fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland og Egypten, 
Zambia og Kina. Firmaet har inden for det seneste år 
fordoblet sin produktionskapacitet. Alt i alt har 
firmaet 300+ ansatte og en omsætning i omegnen af 
1 milliard DKK. 

 

Fra venstre mod højre: Henrik T. Halken (COO/CPO i Aller Aqua Group), Hans Erik Bylling (CEO og ejer af Aller Aqua Group), 
Anders Bylling (CEO i Aller Aqua Qingdao) og Carsten Jørgensen (CFO i Aller Aqua Group).  


