Stockholm 2015-03-23

Svensk Franchise nominerar O’Learys till Årets Franchisekedja 2015
O’Learys har nominerats till Årets Franchisekedja 2015 av intresseorganisationen Svensk
Franchise. Priset delas ut vid Frannygalan lördag den 28 mars. O’Learys har vunnit
utmärkelsen två gånger tidigare, 2005 och 2009.
– Vi håller självklart tummarna att det är vår tur igen att vinna utmärkelsen. Vi har flera år bakom oss med stark
tillväxt och är det fjärde snabbast växande restaurangföretaget i Europa. 2014 omsatte O’Learys 1,6 miljarder
kronor med en tillväxt på 24 procent. Vi ökar stadigt med ett tjugotal restauranger per år och har etablerat oss i
Norden, Europa, Mellanöstern och Asien, säger Wilhelm Vintilescu, CEO O’Learys Trademark. O’Learys visar
att det går att bli ett ”superföretag” och samtidigt vara mycket lokalt förankrat.
Kriterierna för utmärkelsen Årets Franchisekedja är att ha visat prov på en framåtorienterad verksamhet som
har utvecklats positivt under året, vara en bra ambassadör för franchise som affärsmodell, ha nöjda
franchisetagare och att företaget är en fullvärdig medlem inom Svensk Franchise och uppfyller kraven som
bland annat innefattar European Code Of Ethics.
Under Frannygalan ges möjlighet till medlemsföretagen att belöna egna franchisetagare. O’Learys Trademark
har utsett O’Learys Sundsvall och O’Learys Tolv Event Center Stockholm till Årets Franchisetagare i
O’Learys. Dessa franchisetagare kommer att få ta emot en Frannystatyett på kvällen den 28 mars.
– Våra franchisetagare som arbetar passionerat och engagerat för sin restaurang, sina gäster och medarbetare
och som håller en hög och jämn kvalitet samt är starkt förankrade i det lokala affärs- och föreningslivet bidrar i
allra högsta grad till utveckling av O’Learys-kedjan, säger Wilhelm Vintilescu.
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O’Learys - The No1 Sportsbar - är en svensk franchisekedja som grundades 1988 i Göteborg av krögarprofilen Jonas
Reinholdsson. Idag finns 100 restauranger i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Spanien, Turkiet, Abu Dhabi, Singapore,
Kina och Vietnam. Under 2015 planerar kedjan att öppna runt 20 nya restauranger. Den totala omsättningen uppgick 2014
till 1,6 miljarder kronor. Som partner till svenska FN-förbundet driver O’Learys CSR-programmet Meal4Meal, vilket hittills har
bidragit till 700 000 skolmåltider i Afghanistan, DR Kongo, Etiopien eller Kambodja. Under 2014 blev O’Learys nominerat
som Gasellföretag av Dagens Industri och prisad som ett av Sveriges superföretag av Veckans Affärer och Bisnode.
O’Learys kärnvärden är Fair, Passionate, Proud. Mer information hittar du på www.olearys.se.
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