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Noahs Ark Chemicals wint Koninklijke onderscheiding.

Antwerpen- 21 april 2005. Noahs Ark Chemicals, een brits bedrijf dat een belangrijk
deel van de activiteiten in Belgie uitvoerd, heeft de britse “Queen’s Award for
Enterprise” in de internationale handelscategorie voor export-prestaties gewonnen.
Het winnen van deze prestigieuze prijs betekent dat Noahs Ark Chemicals, een
wereldwijd opererend handels-en distributiebedrijf in bulk-en speciaalchemicalien,
erkend is als een van de beste britse bedrijven.
Noahs Ark Chemicals is in 2001 begonnen als een familiebedrijf werkend vanuit een
slaapkamer in Cambridge. Nu is Noahs Ark Chemicals een onderneming met een
omzet van ca 8 miljoen Euro en een verkoopkantoor in Antwerpen. In dit kantoor
werkt een mulitnationaal team, dat wereldwijd chemicalien in-en verkoopt en o.a
zaken doet in Europa, China, Zuid-oost Azie, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.
Dr Bharat Bhardwaj, de algemeen directeur, zei : “Het winnen van de Queen’s
Award, slechts 3 jaar na de start van de onderneming, is een buitengewone prestatie.
Dit is een grote eer voor ons bedrijf en wij zijn allen blij en trots. Het winnen van deze
Award is een erkenning van onze prestaties over de afgelopen jaren en een stimulans
voor de ontwikkeling van Noahs Ark Chemicals. Gevestigd zijn in Antwerpen is een
groot voordeel bij het vinden en ontwikkelen van nieuwe zakelijke mogelijkheden.
Uiteraard hebben ook de goede logistieke voorzieningen een belangerijke rol gespeeld
bij onze keuze voor Antwerpen. Wij worden goed gesteund door onze bankiers en
diverse locale ondernemingen in Antwerpen en Brussel. Ons succes is ook te danken
aan goed teamwork binnen het bedrijf, onze families en onze handels-en
contractpartners. Ik feliciteer iedereen die hard heeft gewerkt om dit allemaal
mogelijk te maken.”
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Om de prijs te kunnen winnen moest Noahs Ark Chemicals aantonen, dat het naast
financieele groei ook excelleerde in: relatie verhoudingen met klanten, leveranciers,
werknemers, partners; effect op de maatschappij, verhouding met locale en globale
gemeenschappen en effect op het milieu. Al deze criteria worden kritsch bekeken door
een Bureau van Toekenning alvorens een bedrijf genomineerd wordt voor de prijs.
De Queen’s Award for Enterprise is een van de meest aansprekende prijzen die een
bedrijf in Engeland kan winnen. De enorme groei van Noahs Ark’s export business
afgezet tegen de omvang van het bedrijf bleek een doorslaggevende factor te zijn.

