PRESSEMEDDELELSE
H.K.H. Kronprinsesse Mary modtager hædersprisen Womenomics Global Impact Award 2017

Den 16. maj i år tildeles H.K.H. Kronprinsessen hædersprisen, The Womenomics Global Impact
Award 2017. Det sker som anerkendelse af og taknemmelighed for hendes utrættelige arbejde for at
hjælpe kvinder til at forbedre deres vilkår og udnytte deres fulde potentiale, såvel i Danmark som i
udlandet.
Womenomics Business Conference CPH, der er stiftet af Above & Beyond, har de sidste tre år uddelt
Womenomics Awards og hædret kvindelige ledere, der er ekstraordinære rollemodeller, og som
kæmper for kvinders rettigheder og ligestilling.
Womenomics komiteen udtaler, at H.K.H Kronprinsessen både som protektor og Danmarks
dedikerede repræsentant, men ikke mindst helt personligt, giver en stærk stemme til mange, der ikke
har mulighed for selv at blive hørt. Hun inspirerer samtidig en hel generation af unge kvinder på tværs
af kloden til at skabe gode, virksomme liv for dem selv.
Stifteren af Womenomics CPH, Tine Arentsen Willumsen, der også fornylig har etableret The Danish
Diversity Council, mener, at det er vigtigt, vi som samfund fremhæver de personer, der virkelig gør en
forskel og fremstår som rollemodeller for andre kvinder.
”På Womenomics konferencen hylder vi hvert år 3 ekstraordinære kvinder, som på hver deres felt har
gjort en betydelig forskel. Vi ønsker flere synlige kvindelige rollemodeller, og ved at trække de gode
eksempler frem og anerkende deres imponerende indsats, håber jeg, at vi er med til at styrke dette.
Vores Kronprinsesse gør personligt et utrolig stort og forbilledligt arbejde internationalt for at forbedre
kvinders vilkår og det ønsker vi at hædre med The Womenomics Global Impact Award. I år
anerkender vi også to andre ekstraordinære kvinder, forhenværende minister og grundlægger af SIRI
Kommissionen Ida Auken til hhv.The Womenomics Influencer Award 2017, samt Pia Vemmelund,
Adm. Dir. for momondo til The Womenomics Leadership Award 2017”, siger Tine Arentsen Willumsen.
Womenomics komiteen tildeler Ida Auken, The Womenomics Influencer Award 2017, for hendes
indflydelsesrige arbejde med SIRI Kommissionen, hvor hun sætter fokus på, hvad kunstig intelligens
og digital disruption vil betyde i den nære fremtid for vores arbejdspladser, økonomi og samfund.
Pia Vemmelund, Administrerende Direktør for momondo, modtager The Womenomics Leadership
Award 2017 i anerkendelse af hendes succesfulde ledelse af det digitale rejsesite. Hun har som

kvindelig topleder formået på blot 4 år at flerdoble både omsætningen og virksomhedens værdi og er
en markant rollemodel, som inspirerer den næste generation af kvindelige ledere.
Uddelingen af priserne foregår d. 16. maj 2017 i Børssalen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.
Erhvervskonferencens tema i år er: ”Inclusive Leadership in the Digital Economy”, og her sætter
danske og internationale talere, eksperter og virksomheder for fjerde år i træk fokus på mangfoldighed
og vækstmuligheder.

Tidligere modtagere af Womenomics Awards
Womenomics Awards er blevet uddelt siden 2014. Blandt de tidligere 9 prismodtagere findes EU
klimakommissær Connie Hedegaard, Soulaima Gourani samt bestyrelsesformand Stine Bosse.
Læs mere om Womenomics CPH og se den komplette talerliste her: www.womenomicscph.dk
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